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 أما بعد...

ُه اهلل َتَعاَل -اللهم اغفر لنا، ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمني، قال املؤلف  َ
 :-َرِحم

َحاَبة عُدوٌل َوُهَو اْْلق" ْمُهور عىل َأن الصَّ  ."َمْسَأَلة: اْْلُ

اهلل الرِحن الرحيم، اْلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن بسم 

 حممًدا عبد اهلل ورسوله، صىلَّ اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلَّم تسليًًم كثرًيا إل يوم الدين.

 ثم أما بعد...

ُه اهلل َتَعاَل -فإن املصنف  َ
ة وتعريفيها، ثم رشع بعد ذلك يف بيان أهنا رشٌط يف ملا تكلم عن العدال -َرِحم

ُه اهلل َتَعاَل -الراوي، وأن جمهول العدالة ال ُتقَبل روايته، وبًم يكون التعديل، تكلم  َ
عن نوٍع من العدالة،  -َرِحم

 أو أحد األشخاص الذين تكون العدالة الزمٌة هلم وهم الصحابة.

َحابَ فقال: ) ْمُهور عىل َأن الصَّ ْمُهور( قول املصنف: )ة عُدوٌل اْْلُ ( مراده باْلمهور هنا مجهور من تكلم اْْلُ

يف املسألة، وليس املراد باْلمهور هنا مجهور من ُيعتدُّ بقوله، وذلك أن هذه املسألة وهي عدالة الصحابة ُحكي 

 اإلمجاع عليها. 

، وإمام اْلرمني اْلويني، : ابن عبد الرب، واخلطيب البغدادي، وابن الصالحممن حكى اإلمجاع عليها

 والشيخ تقي الدين، ومجٌع كثرٌي من أه العلم حكوا االتفاق واإلمجاع عىل أن الصحابة عدول.

، فإن هذا اخلالف كًم قال ابن قايض -أي تبًعا البن اْلاجب-وأما اخلالف الذي أورد املصنف تبًعا لغريه 

فه، ولذا فإن التعبري باْلمهور قد تبمع املصنف فيه غريه اْلبل أنه خالٌف شاذ، وهو خالٌف ممن ال ُيعتدُّ بخال

 وهو ابن اْلاجب، والصواب عدم التعبري باْلمهور، وإنًم التعبري بالكافة ونحو ذلك.
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َحاَبة عُدوٌل قال: ) ْمُهور عىل َأن الصَّ َحاَبة( قوله: )اْْلُ ( )أل( هنا لالستغراق، فتشمل مجيع الصحابة الصَّ

صغرًيا، ومات  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ريهم وكبريهم كذلك، فإن من أدرك النبي ذكرهم وُأنثاهم، صغ

 النبي وهو دون البلوغ فهو داخٌل يف هذا اْلكم الكيل؛ أي كل الصحابة عدول.

َحاَبة عُدوٌل وقول املصنف: ) اح وهو ابن مفلح أن املراد بالصحابة هنا الذين َأن الصَّ َّ ( ذكر بعض الُّشُّ

ل حاله فلم ُيعَرف بقادح"م بعدالتهم، قال: ُحكم   -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-، وذلك أن النبي "هو كل من ُجهم

 أطلق لفظ الصحابة عىل ثالثة أشخاص:

 .به، وسيأتينا إن شاء اهلل ذلك  أطلق لفظ الصحابة عىل خاصة من صحم

 .وأطلقه عىل كل من صحبه مسلًًم، وسيأتينا ذلك 

  ا عىل معنًى ثالث أوسع: أطلقه عىل كل من صحبمه وإن كان منافًقا، أي ممن هو وأطلقه أيًض

 ظاهره اإلسالم.

ْن َأْصَحاِبم اْثنَا َعَُّشَ ُمنَافمًقا»قال:  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وقد جاء يف اْلديث يف مسلم أن النبي   «إنَّ مم

ْن َأْصَحاِبم »فقوله:  ف أي ممن صحبني ممن يُ  «إنَّ مم ظهر اإلسالم اثنا عُّش منافًقا، وهذا يدلنا عىل أن من ُعرم

ف نفاقه فإنه ليس بعدل، وهم  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ممن كان يف عرص النبي  وأظهر اإلسالم وُعرم

 معروفون. 

ف اهلل  ى النبي  -عزَّ َوَجلَّ -الذين كانوا منافقني معروفون، فقد عرَّ ىلَّ اهللُ َعَلْيهم َص -نبيَّه إياهم، وسمَّ

إذا ترك الصالة عىل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ْلذيفة أسًمءهم واحًدا واحًدا، فكان حذيفة بعد النبي  -َوَسلَّم

أحٍد ترك كبار الصحابة الصالة عليه، وهذا يدل عىل أن عامة الصحابة وخاصًة كبارهم قد عَرفوا املنافقني 

 .-هللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَصىلَّ ا-بعد وفاة النبي 

د بعض الذين ُترمجوا وأدركوا النبي  َصىلَّ اهلُل َعَلْيهم -وإذا نظرت يف ]اإلصابة[ البن حجر، فإنه يورم

 وأظهروا اإلسالم، وذكر أهنم قد ُرموا بالنفاق فعدَّ مجاعة. -َوَسلَّم
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ف ذلك منه فإنه ليس الذي هيمنا هنا بعدٍل؛ ألنه ليس بمسلم، وهذه : أن من ُرمي منهم بالنفاق، وُعرم

ي  ُه اهلل َتَعاَل -تدلنا عىل فائدة استقرأها أبو اْلجاج املزِّ َ
ي صاحب ]التهذيب[ قال: -َرِحم ، فإن أبا اْلجاج املزِّ

ي عنه حديٌث عن النبي " ومثله قال ابن حجر،  "-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ال ُيعَرف أن رجاًل ُرمي بالنفاق ُروم

حجر هو أشمل وأمجع كتاب ُألِّف يف عدِّ الصحابة هو كتابه ]اإلصابة[، وقد مكث فيه أكثر من عُّش  وابن

 مكث يف كتابه. -نسيت اآلن بالضبط كم-أو عُّشين سنة 

َحاَبةإذن فقول املصنف: ) ل حاله"( كًم قال ابن مفلح: َأن الصَّ ، وأما من ُعلمم حاله "مراده من ُجهم

ف -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-فهو عدٌل بنص كتاب اهلل، وسنَّة النبي  -َوَجلَّ  عزَّ -بالتزكية من اهلل  ، ومن ُعرم

عنه فإنه ليس بعدٍل؛ ألنه ليس بمسلم، ومل ُيرَوى عن  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-حاله بأنه منافق بإخبار النبي 

 ، ومل حيملوا عنهم شيًئا من العلم.واحٍد منهم حديث؛ ألن الصحابة عرفوهم، فلم يأخذوا عنهم

َحاَبة عُدوٌل قال: ) ( معنى كوهنم عدواًل ليس معنى ذلك أنه مل حيدث من آحادهم معاٍص، أو مل َأن الصَّ

ق، فإنه قد ورد عن بعض الصحابة  أنه تصدر منهم اهلفوات،  -رضوان اهلل عليهم-يصدر من آحادهم مفسِّ

 وتقع منهم الذنوب وال شك يف ذلك. 

: أهنم مل ينتقلوا يف آخر حياهتم إال وقد تابوا منها كًم عربَّ بعض أهل العلم أهنم مل إنًم املراد بكوهنم عدواًل و

َصىلَّ اهلُل -ينتقلوا من دار العار إل دار القرار إال وهم طاهرون مطهرون، تائبون، آيبون بربكة صحبتهم النبي 

ُه اهلل َتَعاَل -الشيخ حممود شكر اآللويس ، وهذه العبارة هي عبارة -َعَلْيهم َوَسلَّم َ
 .-َرِحم

 فاملقصود أن كونه عداًل ال ينفي وقوع املعصية من آحادهم.

ُه اهلل َتَعاَل -ثم قال املصنف  َ
(؛ أي وهذا القول هو اْلق، وال شك أنه هو اْلق؛ ألنه هو َوُهَو اْْلق: )-َرِحم

لذلك يقول حممد بن إبراهيم بن الوزير من علًمء اليمن قال: الذي أمجع عليه العلًمء إال من شذَّ بخالفه، و

ثني والفقهاء وغريهم، قال:  -وهو عدالة الصحابة-وهذا املذهب " هو مذهب أكثر أهل اإلسالم من املحدِّ

، وهو مذهٌب مشهوٌر مستفيٌض حتى عند -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-بل هو املروي عن أصحاب رسول اهلل 

 ."ة والزيديةاملعتزل
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عدواًل ينبني عليه  -رضوان اهلل عليهم-فاملقصود أن هذا القول هو اْلق وال شك فيه، وكون الصحابة 

 عدد من املسائل:

: أننا حيث حكمنا بأن الصحابة عدول، فإن اْلكم بعدالتهم يقتيض توثيقهم يف الضبط، من هذه املسائل

صفون بالعدالة، وقد ذكر الشيخ أبو حفص بن شاهني يف كتابه ولذا فإن الصحابة ال يوصفون بالثقة، وإنًم يو

أرفع من أن ُيقال يف آحادهم إنه ثقة،  -رضوان اهلل عليهم-أن الصحابة "اللطيف يف مذاهب أهل السنَّة: 

 ."وإنًم ُيعربَّ عنهم بأهنم عدوٌل يف الدين؛ ألهنم هو الذين شهدوا التنزيل

َُهم اهلل َتَعاَل -عدواًل  األمر الثاين الذي ينبني عىل كوهنم
أنه ال حاجة للبحث عن عدالتهم، فحيث  :-َرِحم

 فإنه عدٌل. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ثبتت ُصْحبة أحدهم النبي 

ثني رجٌل من األمر الثالث الذي ينبني عليه : أنه إذا ُأهبم الصحاِب يف اْلديث، كأن يقول التابعي: حدَّ

اْلال نحكم بصحته؛ ألن إهبام الصحاِب مقبول يف الرواية؛ ألن مجيعهم عدول، وقد الصحابة، فإنه يف هذه 

قلت ألِب عبد اهلل: إذا قال رجٌل من التابعني: "نص عىل ذلك اإلمام أِحد، فقال األثرم يف كتاب ]العلل[: 

نقل ذلك عنه  "نعمفهل اْلديث صحيح؟ فقال:  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-حدثني رجٌل من أصحاب النبي 

ل يف ]زاد املسافر[.  غالم اخلالَّ

لون يف كتاب اهلل، ويف سنَّة النبي  -عزَّ َوَجلَّ -فاملقصود أن الصحابة عدول بتعديل اهلل  -هلم، فإهنم معدَّ

سنَّة ، حتى قال بعض أهل العلم: إن األدلة الدالة عىل عدالة الصحابة من الكتاب وال-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم

 بلغت حدَّ التواتر املعنوي، وهم نقلة الوحي وال شك.

ق غري معمني" َن اْلَفاسم َتن َفاَل ُيقَبل الداخلون؛ ألم ني زمن اْلفم  ."َوقيل: إل حم

( هذا القول قال به واصل بن عطاء فيًم ُنسب إليه، وُنسب لواصل بن عطاء القول الذي َوقيلقال: )

 ."فإن هذا القول واضح البطالن ويف غاية السقوط"بعده، وعىل العموم كًم قال ابن قايض اْلبل: 

َتنقال: ) ني زمن اْلفم ( أي أن الصحابة عدول إل حني زمن الفتن، ومرادهم بزمن الفتن آخر خالفة إل حم

َ اهللُ َعنْهُ -عثًمن 
 ، وبناًء عليه: -َريضم
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 ي حدثت فإنه يكون مقبواًل.فًم روى الصحابة قبل الفتن الت 

 .وأما بعدها فإنه ال يكون مقبواًل كًم سيأيت يف كالمه 

َتن َفاَل ُيقَبل الداخلونقال: ) ني زمن اْلفم ( معنى ذلك أن الداخلني يف َفاَل ُيقَبل الداخلون( قوله: )إل حم

ديلهم من أحٍد من أهل العلم، الفتن من أيِّ الفريقني ال ُيقَبل خربهم إال بعد ثبوت عدالتهم، فال بد من تع

 فال بد من تعديلهم.

ق غري معمنيٍ قال: ) َن اْلَفاسم ( علَّلوا ذلك قالوا: ألن إحدى الطائفتني يف الفتن التي حدثت تكون فاسقًة، ألم

وهم غري متعينني، فحينئٍذ نقول: ال ُيقَبل من دخل يف تلك الفتن، وهذا القول أطال عليه الشيخ حممود 

حسن من أطال يف الرد عىل هذا القول يف كتابه املسمى بــ ]األجوبة العراقية عىل األسئلة شكري وهو أ

ا يف إبطال هذا القول يف صفحاٍت طويلة.  الالهورية[، أطال جدًّ

 ."َوَقاَلت املُْْعَتزَلة: عُدول إمالَّ من َقاتل عليًّا"

( ومرادهم َوَقاَلت املُْْعَتزَلة( املراد بعضهم، وهذا كثري يف كتب األصول أن يقولوا: )َوَقاَلت املُْْعَتزَلةقوله: )

 بعض املعتزلة.

ب لعمرو بن ُعبيد، وُنسب لغريه، فجعلوا العربة عُدول إمالَّ من َقاتل عليًّاقال: هم ) ( هذا القول ُنسم

َ اهللُ-بمقاتلة عيّل ال بالفتنة التي كانت يف عهد عثًمن 
 ، والرد عليهم مثل الرد عىل القول السابق.-َعنْهُ  َريضم

 ."َوقيل: هم كغريهم"

( هذا القول الرابع، وهذا القول أخذ به أبو اْلسن بن القطَّان الشافعي من فقهاء الشافعية، َوقيلقوله: )

ث صاحب ]بيان الوهم واإلهيام[، فقد نقل عنه السخاوي وغريه أنه كان يقول:   إن"وليس هو املحدِّ

 ."الصحابة كغريهم يف التعديل

 ومعنى )كوهنم كغريهم( أي كغريهم من رواة األحاديث واألخبار، فُيبحث عن عدالتهم:

 .فإن كان عداًل ُقبملت روايته 
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 وإن كان جمهول العدالة دخل يف اخلالف السابق: هل ُتقَبل رواية جمهول العدالة أم ال؟ 

اَلمَعَلْيهم -َمْسَأَلة: والصحاِب من َرآُه " نْد اأْلَْكَثر ُمسلًًم َأو اْجتمع بمهم  -السَّ  ."عم

ُه اهلل َتَعاَل -هذه املسألة أورد فيها املصنف  َ
حدَّ الصحاِب؛ ألنه ذكر له حكًًم كليًّا أن كل صحاِبٍّ  -َرِحم

 يكون عداًل، فناسب بعد ذلك أن يذكر من هو الصحاِب الذي يكون عداًل.

ُه اهلل َتعَ -فقال الشيخ  َ
ُه -( فبدأ بأول اْلدود، وهذا اْلد الذي سيذكره املصنف والصحاِب: )-اَل َرِحم َ

َرِحم

ر بن السمعاين يف ]القواطع[ أنه حدُّ أهل اْلديث وطريقتهم، فإن علًمء اْلديث عىل  -اهلل َتَعاَل  ذكر أبو املظفَّ

ن معاين وحمرتزات هذا اْلد، هذا اْلد، وممن نصَّ عىل هذا اْلد اإلمام أِحد كًم سأذكر عندما ننتهي من بيا

 والبخاري وغريه من علًمء اْلديث، فكلهم نصوا عليه.

اَلم-والصحاِب من َرآُه يقول الشيخ: ) ( مراده بمن رآه: أي من رآه بعينيه يقظًة من َرآهُ ( قوله: )-َعَلْيهم السَّ

قصود بالريية ريية العني يقظًة؛ ال من رآه يف منامه، فليس الرائي يف املنام يصُدق عليه أنه صحاِب، وإنًم امل

 ألن هذا هو األصل يف الريية.

اَلم-من َرآُه وبناًء عىل ذلك فإن قوله: )  (:-َعَلْيهم السَّ

  .يدخل فيه كل من رآه وهو مسلم، سواًء روى عنه حديًثا، أو مل يروم عنه شيًئا 

  بعد فإنه يكون داخاًل يف كذلك يدخل فيه من رآه ومات يف حياته، أو من رآه وهو صغرٌي ثم كرُب

 عموم الصحابة. 

صغرًيا ومل ُيدركه كبرًيا فليس  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ألن بعًضا من أهل العلم يرى أن من رأى النبي 

 داخاًل يف الصحابة الذين يكونون معدلني، وليس ذلك كذلك، بل إن كل من رآه يصُدق عليه ذلك.

اَلم-ه يف حياته خيرج من هذا اْلد من آمن ب اَلُة َوالسَّ ومل يره؛ كالنجايش وغريه ممن مل يروه،  -َعَلْيهم الصَّ

-وهم الذين ُيسمون باملخرضمني؛ ومنهم رشيح، ومنهم أبو مسلم اخلوالين، ومجٌع من أعالم التابعني 
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هم ، والذي عليه أكثر أهل العلم أن هؤالء ال يدخلون يف فضل الصحابة وحكم-رضوان اهلل عليهم

 .-رضوان اهلل عليهم-بالتعديل، وإنًم يأخذون حكم كبار التابعني 

ُه اهلل َتَعاَل -وللخالف فيهم فإن اْلافظ أبو الفرج بن حجر  َ
عقد قسًًم هو القسم الرابع أورد فيه  -َرِحم

 هم يف حكم الصحابة.ومل يروه؛ ألن بعًضا من العلًمء أدخل -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-الذين أدركوا عرص النبي 

نْد اأْلَْكَثرقال: )  (؛ ألنه سيأيت بعد قليل من خالف يف هذا الباب.عم

 -عزَّ َوَجلَّ -( عربَّ املصنف باإلسالم ومل ُيعربِّ باإليًمن وهو األنسب موافقًة للقرآن، فإن اهلل ُمسلًًم قال: )

نُوا َوَلكمْن ُقوُلوا ﴿َقاَلتم األَ نفي عن األعراب كوهنم مؤمنني وحكم عليهم باإلسالم؛ 
ْ ُتْؤمم ْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَل

 ، ولذلك التعبري باإلسالم أنسب من غريه.[14]اْلجرات:َأْسَلْمنَا﴾

اَلم ُمسلًًم  إنَّ وقول املصنف: ) ( أي كان مسلًًم عند الريية، فقوله: مسلًًم هي الصحاِب من َرآُه َعَلْيهم السَّ

 حاٌل للريية. 

 :عىل ذلك فإنه يدخل فيه أربع صوروبناًء 

: أن يراه مسلًًم ويموت عىل اإلسالم، فهذه بإمجاع أهل العلم أنه يكون حينئٍذ من الصورة األول

 الصحابة، وعليه عامة أسًمء الصحابة الذين نعرفهم.

ثم يرجع إل اإلسالم ويراه مرًة  ،-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أن يراه مسلًًم ثم يرتد يف حياة النبي  اْلالة الثانية:

أخرى، فكذلك يكون له حكم الصحابة، وهذا يأخذ حكم الصحابة باللقاء الثاين، وهو من الصحابة بإمجاع 

 أهل العلم، ومثَّلوا له بعبد اهلل بن سعد بن أِب الرسح.

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -رتد يف حياة النبي وهو مسلٌم، ثم ا -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-من رأى النبي اْلالة الثالثة: 

ومل يَره، فقالوا: هذا أيًضا يأخذ حكمه  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-، ثم رجع إل اإلسالم يف حياة النبي -َوَسلَّم

حه ابن حجر يف مقدمة ]اإلصابة[.  كذلك فيًم رجَّ
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َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -وهم مسلٌم، ثم ارتدَّ إما يف حياة النبي  -لَّمَصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَس -قالوا: من رأى النبي الرابع: 

، فهل يأخذ حكم الصحابة -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أو بعدها، ومل يرجع لإلسالم إال بعد وفاة النبي  -َوَسلَّم

 أم ال؟ 

وعطارد بن حاجب طبًعا له عدد كبري ممن يكون كذلك، مثل: قّرة بن هبرية، واألشعث بن قيس، 

التميمي، وغريهم وهم مجاعة كثريون، هل هؤالء يأخذون حكم الصحابة أم ال؟ فيه قوالن ألهل العلم، 

حه اْلافظ  ُه اهلل َتَعاَل -والذي رجَّ َ
-: أهنم يأخذون حكم الصحابة من حيث التعديل، ولكن عمر -َرِحم

َ اهلُل َعنْهُ 
ىل اْليوش أحًدا ممن ارتد ثم أسلم، فدلَّ ذلك عىل أن رتبتهم كان ال ُيوِّلِّ عىل األمصار، وال ع -َريضم

 أقل من رتبة األوائل، ولكنهم يأخذون حكم التعديل عىل أصح قوِّل أهل العلم.

َصىلَّ اهلُل -وهو من رأى النبي الصورة اخلامسة التي هي شكاًل داخلة، ولكنها جيب أن خترج:  بقيت معنا

 أو بعد وفاته. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-رتد ومات عىل كفره، سواًء يف حياة النبي مسلًًم ثم ا -َعَلْيهم َوَسلَّم

مثل: ُعبيد اهلل بن جحش فقد ارتدَّ يف اْلبشة، ومات يف اْلبشة نرصانيًّا، ومنهم أيًضا ممن ارتد بعد وفاة 

ا، نقول: هؤالء وهو ربيعة بن أمية اْلمحي، فقد  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النبي  ارتد يف عهد عمر ومات مرتدًّ

ال يأخذون حكم الصحابة بإمجاع أهل العلم، فإهنم ليسوا صحابًة، ومل ُيرَو عن واحٍد منهم حديث ال قبل 

ته وال بعدها.  ردَّ

لكي  "مسلًًم ومات عىل اإلسالم"ولذلك زاد بعضهم يف هذا التعريف الذي أورده املصنف أيًضا فقال: 

 ورة اخلامسة التي ذكرت لكم قبل قليل.خُيرج الص

وحرض عنده،  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-( أي لقي النبي َأو اْجتمع بمهم ( معنى )َأو اْجتمع بمهم قال الشيخ: )

-( هذه اْلملة ُأيت هبا لغرض وهو دخول األعمى، فإن األعمى مل يَر النبي َأو اْجتمع بمهم وقوله يف التعريف: )

مؤمنًا به  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وقد انعقد اإلمجاع عىل أن العميان ممن أدرك النبي  -هللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَصىلَّ ا

يف حدِّ  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وقد لقيه أنه من الصحابة، فأرادوا أن ُيدخلوا ممن كان أعمى ممن مل يَر النبي 

 (.َأو اْجتمع بمهم وهو قيد )الصحابة، فزادوا هذا القيد 
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( اْلقيقة أن فيه إشكااًل من جهة أنه يفيد املغايرة بني الريية َأو اْجتمع بمهم لكن هذا التعبري وهو القيد )

واالجتًمع، فيقول: إن من اجتمع به ومل يره فهو صحاِبٌّ كاألعمى وهذا واضح، وظاهر كالمه أن من رآه ومل 

ومل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-هذا غري متصور، فال يتصور أن أحًدا يرى النبي جيتمع به فهو صحاِبٌّ كذلك، و

 جيتمع به.

إن هذا اإلشكال أو أن هذا التعبري يقتيض اعتبار أي واحٍد "وقد أورد هذا اإلشكال ابن نرص اهلل فقال: 

( هي يف اْلقيقة َأو اْجتمع بمهم )، والصواب أن نقول: إن ما ذكره ابن مفلمح أن قوله: "من الريية واالجتًمع

-ملا قال: رآه رأى النبي  "َأي اْجتمع بمهم "تفسرٌي للريية، فيكون معنى الريية االجتًمع، وعبارة ابن مفلح: 

، وهنا ينحل اإلشكال يف قضية اإلشكال الذي أورده ابن نرص "أي اجتمع به"قال:  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم

 اهلل.

ل للمسألة الثانية، هذا اْلد نص عليه اإلمام البخاري يف الصحيح، فقد قال البخاري يف قبل أن ننتق

ب النبي "الصحيح:  ، ونصَّ عليه "أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-من صحم

قلت "ج يف مسائله قال: اإلمام أِحد يف أكثر من رواية، ومن هذه الروايات ما نقله إسحاق بن منصور كوس

ب النبي  ولو ساعًة فهو من  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ألِحد: هل للصحبة حدٌّ حتدده؟ قال: ال، من صحم

فسألت إسحاق بن إبراهيم فقال: "قال إسحاق بن منصور:  "-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أصحاب رسول اهلل 

 ."هو كًم قال

مام أِحد وأهل اْلديث كًم قال ابن الصالح، وابن السمعاين بعده، كلهم عىل أن كل وهذا يدل عىل أن اإل

أو اجتمع به فإنه يدخل يف حدِّ الصحابة إن كان مسلًًم ومات عىل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-من رأى النبي 

 اإلسالم.

 ."َوقيل: من َطاَلْت صحبته َلُه عرًفا. َوقيل: وروى َعنهُ "

هذا القول الذي نقله املصنف بصيغة التضعيف، نقله ابن السمعاين عن األصوليني،  َوقيل(يخ: )قال الش

 ، ونقله أبو اخلطَّاب يف ]التمهيد[ عن أكثر العلًمء."هذا هو طريقة األصوليني"فقال: 
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مسلًًم أو اجتمع به  -مَصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّ -( أي الذي رأى النبي َوقيل: من َطاَلْت صحبته َلُه عرًفاقال: )

 إضافًة للقيود السابقة يف اْلدِّ األول أن تكون صحبته قد طالت عرًفا.

( هذا الذي تكلم عنه أِحد يف رواية إسحاق ملا قيل له: هل للصحبة حدٌّ حتده به؟ أي َطاَلْت عرًفاقوله: )

أنه ال بد أن يكون يزيد بطول املكث  من حيث املدة، فقال: ال، فهنا ذكر املصنف التعريف الثاين واْلد الثاين

 .-َصىلَّ اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-واملصاحبة للنبي 

  .وأكثر األصوليني عىل أن حدَّ الطول عريف 

 .وقيل: إنه ستة أشهر، ُنقمل ذلك عن سعيد بن املسيَّب 

 .وقيل: سنة 

 .وقيل: سنتان 

 -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-لقول األول، فإن النبي : فاْلقيقة أن هذا القول ال تعارض بينه وبني اوعىل العموم

 له استخدامان، وإن شئت قل: ثالث استخدامات ملصطلح الصحبة: 

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -مسلًًم، مؤمنًا به  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-: هو كل من رأى النبي أوسع االستخدامات

ر فيدخل فيه املنافقون، ومنه اْلديث الذي أوردت لكم يف ]صحيح ولو كان إسالمه يف الظاه -َوَسلَّم

 مسلم[.

 من رآه مسلًًم ظاهر وباطنًا، وهؤالء هم الذين يكونون عدواًل وهم األصل يف الصحابة.النوع الثاين: 

طوياًل، بصحابته الذين أطالوا مصاحبته زمنًا  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أن يقصد النبي النوع الثالث: 

ْثَل »: -َصىلَّ اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-واختصوا بمجالسته، مثل: قول النبي  ، َفَلْو َأْنَفَق َأَحَدُكْم مم َدُعوا ِّلم َأْصَحاِبم

يَفهُ  ْم َوال َنصم هم وهذا يدلنا عىل أن املراد بأصحابه هنا مع أنه خاطب عموم أصحابه،  «ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحدم

اَلم-املراد بأصحابه هنا هم من أطالوا مالزمته ومصاحبته  أن اَلُة َوالسَّ  .-َعَلْيهم الصَّ
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هلذين املعنيني الثاين والثالث مجاعة، منهم ابن اْلوزي يف  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وقد نبَّه الستخدام النبي 

ا، جملَّد طبع قديًًم اسمه ]تلقيح فهوم أهل ]تلقيح الفهوم[ أي فهوم أهل األثر، وله رسالة  جزء كبري جدًّ

 .-رضوان اهلل عليهم-األثر[ أغلبه يف اْلديث عن الصحابة 

 إذن ال تعارض بني األول والثاين.

يَّة َواَل يْعَترب"
نَفم نْد اأْلَْكَثر خالًفا لَبعض اْْلَ ْحَبة عم  ."العلُم يف ُثُبوت الصُّ

ي وُيزاد قيًدا آخر وهو الرواية؛ أي نقل العلم عنه، وهذا القول الذي هو عربَّ ( أَوقيل: وروى َعنهُ قال: )

( ممن نقله أبو اخلطاب عن اْلاحظ، وأظن أن الشوكاين يقول به يف ]إرشاد َوقيل: وروى َعنهُ عنه املصنف: )

 الفحول[ أظن ذلك.

نْد اأْلَ ثم قال الشيخ: ) ْحَبة عم ( هذه املسألة التي أوردها املصنف هي طرق ْكَثرَواَل يْعَترب العلُم يف ُثُبوت الصُّ

؟ ذكر العلًمء أن طرق -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-معرفة الصحابة، كيف ُيعَرف أن شخًصا من أصحاب النبي 

 معرفة الصحابة طريقان:

 .إما عن طريق القطع 

 .أو عن طريق الظن 

 فأما طريق القطع فهو: 

د إثبات صحبته  - َ اهللُ َعنْهُ -يف القرآن، مثل ما جاء يف القرآن من الداللة عىل أن أبا بكٍر إما أن يرم
 -َريضم

َزْن﴾: -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-صاحٌب للنبي  بمهم ال حَتْ فدل عىل مصاحبة أِب بكٍر  [40]التوبة:﴿إمْذ َيُقوُل لمَصاحم

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-للنبي 
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ب النبي أو يأيت الدلي - مثل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ل املستفيض من التواتر املعنوي عىل أن فالًنا صحم

َصىلَّ اهللُ َعَليْهم -العُّشة وأكابر الصحابة، فإنه قد أمجعت األمة لوجود النقل املتواتر عىل أهنم أصحاٌب للنبي 

 .-َوَسلَّم

وُيعَرف الصحاِب بطريق الظن أنه من أصحاب النبي  وهو الظن،: النوع الثاين من طرق معرفة الصحاِب

 بأحد طرٍق ثالث: -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-

 .إما بقول الصحاِب أنه صحاِب 

 .أو بقول التابعي: إن فالًنا من الصحابة 

 .أو بوجود واحدٍة من القرائن 

ُه اهلل َتَعاَل -وهذه من وسائل الظن، وسيذكر املصنف  َ
من هذه الوسائل، وإن مل أنَس تكلمت  واحدةً  -َرِحم

 عن الوسيلتني األخريني بعدها.

(؛ أي وال ُيعترب طريق العلم املقطوع به يف ثبوت َواَل يْعَترب العلمنرجع لكالم املصنف، يقول الشيح: )

 الصحابة؛ ألن ثبوت الصحبة يثبت بالعلم، ويثبت بالظن كًم ذكرت لكم قبل قليل.

ْحَبة َواَل يْعَتربفقوله: )  ( أي أن الصحبة تثبت بالعلم وبالظن مًعا.العلُم يف ُثُبوت الصُّ

نْد اأْلَْكَثروقوله: ) ( أي عند أكثر األصوليني، ومل خُيالف يف هذه املسألة إال بعض اْلنفية، كًم قال عم

يَّةاملصنف: )
نَفم حكاه عنهم أبو  (، وقد ذكر يف ]التمهيد[ وغريه أن الذي خالف من اْلنفيةخالًفا لَبعض اْْلَ

سفيان، وهو رجٌل من علًمء اْلنفية غري معروف الرتمجة؛ ألين بحثت عن ترمجته فلم أجد، إال أنه اسمه أبو 

ر، وأن له كتاًبا، ملا نقوا عنه  سفيان السجستاين أظن أو نحو ذلك، نسيت اآلن، ومل أجد له ترمجًة ممن ُشهم
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الفقه[، ومل يظهر ِّل يف كتب طبقات اْلنفية ممن ألَّف كتاًبا اسمه قالوا: أن له كتاًبا اسمه ]الُّلَمع يف أصول 

 ]اللمع[ وكنيته أبو سفيان.

لكن عموًما نقل أبو سفيان اْلنفي صاحب كتاب ]اللمع[ من اْلنفية: أن بعض أصحاب اإلمام أِب 

 ."االستفاضةال طريق لثبوت الصحبة إال ما يوجب العلم، وهو: إما القرآن، أو التواتر و"حنيفة قال: 

نْد اأْلَْكَثر"  ."َفَلو َقاَل معارٌص عدل: )َأنا صحاِب( ُقبمل عم

 بدأ يتكلم املصنف هنا عن طريٍق من طرق الظن يف إثبات الصحبة، وقلت لكم: إن طرق الظن ثالثة:

 .إما أن يقول الصحاِب عن نفسه: أنه صحاِب 

 .أو يقول التابعي عنه: إنه تابعي 

 .أو أن تأيت القرائن 

 بدأ أواًل بالظن األول: وهو قول الصحاِب عن نفسه:ن

، وقد ذكر -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-( مراده بمعارٍص أي معارص للنبي َفَلو َقاَل معارٌص يقول الشيخ: )

ب النبي  -اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَصىلَّ -العلًمء أن الضابط ليكون املرء معارًصا له  َصىلَّ اهللُ -أن يقول: إنه قد صحم

يف  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-بأقل من مئة عام، وذلك أن النبي  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-بعد وفاته  -َعَلْيهم َوَسلَّم

اَئةم  َرْأسم  الَ َيْبَقى َعىَل »سنة عٍُّش قال:  َّْن ُهَو الَيْومم  َأَحٌد  َسنَةٍ  مم
 .«ممم

بعد مئة سنٍة من ذلك الوقت فإنه ال تقبل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-: فمن ادَّعى صحبة النبي وبناًء عليه

وها بسنة مئٍة وعُّش، نصَّ عىل هذا كثري من أهل العلم منهم اْلافز، والسخاوي،  دعواه، ولذلك حدُّ

  عىل ]مجع اْلوامع[ وكثريون مشوا عىل هذه القاعدة.والعطَّار يف حاشيته عىل رشح املحيلِّ 
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من الكذبة ُتردُّ دعواه، ومن  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وبنوا عليها أن كثرًيا ممن ادَّعى أنه صاحٌب للنبي 

ابني الذين ا عوا أشهرهم صاحب اْلزء املخطوط، وبحمد اهلل مل ُيطَبع، وهو َرَتن اهلندي، وغريه من الكذَّ دَّ

 الصحبة، وقد ذكر ابن أبو حاتم اثنني أو ثالثة يف كتاب ]اْلرح والتعديل[.

( ضابطه عند األصوليني من قال ذلك قبل أن يموت سنة مئٍة وعٍُّش، فتعترب َقاَل معارٌص إذن قوله: )

 املعارصة بميض سنة مئة وعُّش من اهلجرة.

لوا: لكيال يلزم الدور؛ ألنه إذا كان عداًل وقال: أنا ( هذه اْلملة أتى هبا املصنف لفائدة، قاعدٌل وقوله: )

ل  ، فإنه يكون قد اكتسب وصًفا زائًدا عىل العدالة، وأما إذا مل يُك عداًل وقال: إنه صحاِبٌّ فكأنه عدَّ صحاِبٌّ

 نفسه بذلك، فال بد من العدالة، فكأنه يقول: أنا عدل فال ُيقَبل.

( طبًعا قد ال يأيت هبا هبذه الصيغة، وإنًم يؤتى بصيٍغ قريبٍة منه، ومثَّلوا َفَلو َقاَل معارٌص: َأنا صحاِبٌّ قال: )

 لذلك: 

  (.-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-قالوا: إذا قال رجٌل: )صحبت النبي 

  (. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أو قال: )سمعت رسول اهلل 

 بمعنى أنه قال: أنا صحاِب. -َعَلْيهم َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ -فترصيح الصاحب بالسًمع من النبي 

ُه اهلل َتَعاَل -: ما جاء يف البخاري أن حممد بن شهاٍب الزهري ومن أمثلة ذلك َ
روى عن سننٍي أِب  -َرِحم

ُه اهلل َتَعاَل -مجيلة، ثم قال الزهري  َ
خرج و -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وزعم أبو مجيلة أنه أدرك النبي ": -َرِحم

 فهي كثرية. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-، هذا مثال لقوله: صحبُت، وأما أمثلة سمعت النبي "معه عام الفتح

نجد أهنم يعتمدون كثرًيا  -رضوان اهلل عليهم-ولذلك ملا ننظر فيًم كتبه العلًمء الذين ترمجوا للصحابة 

يقول ذلك، فيأيت  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النبي  عىل األحاديث التي ُرويت وفيها أن الصاحب قال: سمعُت 

ك عليهم مثل استدراكات اْلافظ عىل ابن عبد الرب باخلصوص، فيستدرك املستدرك عليهم بأن  املستدرم
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مل يثبت، وإنًم هو جاء من بعض الطرق دون بعضها،  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-الترصيح بالسًمع من النبي 

 قول: لو ثبت ذلك فإن هذا مما يدل عىل أنه من الصحابة.ولكن ن

 ( وعرفنا ما يقوم مقامها أو نحوها من األلفاظ.َفَلو َقاَل معارص عدل: َأنا صحاِبقال: )

 ذلك وُحكمم بأنه من الصحابة العدول. ( أي ُقبملُقبملقال: )

نْد اأْلَْكَثرقال: ) ( أي عند أكثر أهل العلم، وجزم هبذا القول عامة فقهاء اْلنابلة منهم القايض، وأبو عم

 اخلطاب، واملوفَّق، واملجد، ونسبه ابن عقيل ألصحاب اإلمام أِحد، ومل حيكي عنهم خالًفا يف املسألة.

نْد اأْلَْكَثروقول املصنف: )
 -عزَّ َوَجلَّ -ند اهلل ( يدل عىل أن املسألة فيها خالف، وهذا اخلالف والعلم ععم

احتمل "فإن أبا عمرو بن اْلاجب مل يطَّلع عليه؛ ألن أبا عمرو بن اْلاجب ملا ذكر هذه املسألة قال: 

 يعني حيتمل أن فيه خالًفا، مما يدل عىل أنه مل يطَّلع عىل خالٍف يف هذه املسألة. "اخلالف

عنه ذلك أنه ُنقمل عن ابن القطَّان، فقد قال ولكن هذا اخلالف معروف عن بعٍض من الفقهاء، فممن ُنقمل 

عي صحبة النبي ال ُيقَبل منه حتى نعلم صحبته ليس بمجرد دعواه"ابن القطَّان:  ، وممن انترص هلذا "وَمن يدَّ

القول من املتأخرين: البلقيني يف رشحه ملقدمة ابن الصالح، فقد أيَّد هذا القول، ورأى أن جمرد إثبات 

 صحبة ال يلزم منها كونه صحابيًّا.الصحاِب لنفسه ال

وممن مال هلذا القول من اْلنابلة الطويف يف خمترص، وردَّ عليه ابن نرص اهلل يف رشحه للمخترص املسمى بـ 

ل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-]سواد الناظر[، وردَّ عليه من أكثر من جهة؛ من هذه اْلهات: أن النبي  بعث العًمَّ

، فدل عىل أن "يف هذا العمل، فُقبمل قوهلم -أي وكيله-أنا صاحب الرسول ونائبه "م يقول: لآلفاق، وكله

 فإنه يكون كافيًّا يف إثبات الصحبة. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-قول الصاحب أنه صاحب النبي 

اًل ُقبمل، فمن باب قالوا: عن الصحاِب لو روى حديًثا، وهذا اْلديث فيه نفٌع له؛ كحقٍّ ماِّل مث ومن ذلك

 أول إذا روى حديًثا وكان ذلك اْلديث ُيثبت صحبته تبًعا.
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قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، قلت لكم: إن العلًمء يقولون: إن طريق الظن ملعرفة الرجل أنه من 

 الصحابة أم ال ثالثة: 

 قول الصحاب أنه صحاِبٌّ وذكرها املصنف. -

فالًنا من الصحابة، وهذه املسألة كثرًيا ما تأيت عند التابعني، فإن كثرًيا من  قول التابعي إنوالثانية:  -

ثني فالٌن وهو من أصحاب النبي  ، فهل يكون ذلك من القرائن أو -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-التابعني يقول: حدَّ

 من األدلة الظنيَّة عىل أنه صحاِبٌّ أم ال؟ 

النجار أنه ال يكون صحابيًّا بذلك، واْلقيقة أن هذا القول من ابن ذكر يف رشح ]الكوكب[ وهو ابن 

ُه اهلل َتَعاَل -النجار فيه نظر، بل إن منصوص اإلمام أِحد  َ
يدل عىل خالف ذلك، فقد جاء يف رواية  -َرِحم

ثني رجٌل من الصحابة ومل ُيسمه فاْلديث صحي"األثرم أن أِحد قال:   "حإذا قال الرجل من التابعني: حدَّ

فحكم عليه باالتصال، فإذا كان قول التابع: إن املبهم صحاِبٌّ مقبول، فمن باب أول إذا قال: إن هذا املسمى 

 اسمه أنه صحاِب يكون مقبواًل من باب أول.

ولذلك فإن قول صاحب رشح ]الكوكب[ غري صحيح أبًدا، بل هو خمالٌف ملنصوص أِحد، بل الذي 

إن أكثر علًم اْلديث عىل أن نصَّ "رره اْلافظ بن حجر يف ]اإلصابة[ فقال: عليه أكثر علًمء اْلديث كًم ق

 ."التابعي مقبول وتثبت به الصحبة

وا من القرائن:األمر الثالث من األمور التي تثبت هبا الصحبة ظنًّا -  : هي القرائن، والقرائن كثرية، فعدُّ

، فإن كل من ولد -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ة النبي : قالوا: كل من ُولمد من األنصار والقرشيني يف حياأواًل 

رضوان اهلل -فإنه حُيَكم له بالصحبة؛ ألن من عادة الصحابة  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-منهم يف حياة النبي 

-النبي أهنم إذا ولد هلم مولود أتوا به إل  -رضوان اهلل عليهم-وخُيصُّ منهم القرشيون واألنصار  -عليهم

اَلم-لكي حُينِّكه  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم اَلُة َوالسَّ  .-َعَلْيهم الصَّ

ة فهو من الصحابة من القرائن التي أوردوها -رضوان اهلل عليهم-: قالوا: إن كل من مات يف حروب الردَّ

 ؛ ألن الوقت قريب، فدلَّ عىل أنه من الصحابة.
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ه أبو بكر أو عمر : قالوا: كل من ومن القرائن كذلك َ اهللُ َعنُْهًَم -الَّ
-أمارًة يف جيش، فإن عمر  -َريضم

َ اهللُ َعنْهُ 
وكذلك أبو بكر مل يكونوا ُيولُّون عىل أمارة اْليوش واألمصار إال الصحابة، بل إن من ارتدَّ  -َريضم

 صحابيًّا.ثم أسلم بعد ذلك مل يكونوا ُبلُّونه كًم مرَّ معنا، فدل عىل أنه قرينٌة عىل أنه 

وعاش بعده مسلًًم، فعرفنا  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-: قال: كل من أدرك زمن النبي من القرائن كذلك

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -، وعَرفنا إدراكه لكن مل نعلم أهو رأى النبي -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-إسالمه بعد وفاة النبي 

ا أو قرشيًّا فإنه نحكم بأنه مسلم؛ ألن النبي أم ال؟ إذا كان  -َوَسلَّم ا أو قرشيًّا؛ فكل من كان أنصاريًّ -أنصاريًّ

ن باإلسالم. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم  بعد فتح اهلل مكة له مل يبَق من القرشيني من مل يدم

 ."َمْسَأَلة"

ُه اهلل َتَعاَل -املسألة أورد فيها املصنف هذه  َ
ألحاديث  -رضوان اهلل عليهم-ألفاظ نقل الصحابة  -َرِحم

، وقبل أن نبدأ بالصيغ "صيغ الرواية والتلقِّي"، وهي املسًمة عند العلًمء بــ -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النبي 

رضوان اهلل -دة: وهي أن الصيغ التي نقل هبا الصحابة التي أوردها املصنف من املهم أن ُأبنيِّ مسألة واح

 تنقسم إل قسمني: -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أخبار النبي  -عليهم

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -الصيغ التي ال خالف فيها، وأهنا رصحيٌة يف الداللة عىل نسبة القول للنبي : القسم األول

يقول كذا، فإذا قال الصاحب:  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-فيها: سمعت النبي ، وهذه إذا قال الصاحب -َوَسلَّم

يقول كذا( فإنه يف هذه اْلال هي رصحيٌة أنه سمعه منه، وليس بينه  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-)سمعت النبي 

 وبينه واسطة، وقد جاء باللفظ كًم هو.

ُه اهلل َتَعاَل -واملصنف  َ
يذكر هذه الصيغ املتفق عليها، وإنًم أورد الصيغ التي فيها خالف، ولذلك مل  -َرِحم

-( أي يف السند الذي ُيسنمد فيه القول للنبي يف ُمْسَتند(؛ فقوله: )يف ُمْسَتند الصحاِب الراوييقول املصنف: )

ن؛ فمن السند كل ما يتعلق ، وقد مرَّ معنا قبل درسني أننا سنتكلم عن السند واملت-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم

 بطرق التلقِّي.
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، جيب أن -َصىلَّ اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-( أي الذي يروي حديًثا عن النبي يف ُمْسَتند الصحاِب الراويفقوله: )

ُه اهلل َتَعاَل -، وأما املتفق عليها فإنه مل يذكرها املصنف "من األمور املختَلف فيها"نزيد هنا:  َ
وهي  -َرِحم

 يقول كذا. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-: سمعت النبي قوله

َكَذا ُِحمَل َكاَلمه عىل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-َمْسَأَلة يف ُمْسَتند الصحاِب الراوي: َفإمذا َقاَل: َقاَل َرُسول اهلل "

نْد اأْلَْكَثر، َوعند اْبن الباقالين وأِب اخْلطاب: اَل  نُْه عم
 ."حُيَمل َسًَمعه مم

اح قال: َفإمذا َقاَل قول املصنف: ) ( مل ُيعربِّ املصنف كًم عربَّ صاحب األصل بأنه أعالها؛ ألن بعًضا من الُّشُّ

ًفا، وأن الصواب فيها عدم وجود هذا  إن هذا فيها تكلُّف، ترتيب درجات مستند الصاحب أن فيها تكلُّ

 الرتتيب وإن كان بعضها أقوى من بعض.

 ( ويف معنى ذلك: َكَذا -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-َقاَل َرُسول اهلل ( أي قال الصحاِب )َقاَل َفإمذا قال: )

  َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-إذا قال الصحاِب: عن رسول اهلل- . 

  كذا. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أو قال الصحاِب: فعل رسول اهلل 

نْد اأْلَْكَثرُِحمل َكاَلمه يقول الشيخ: ) نُْه عم
( أي أن هذه حممولٌة عىل أنه قد سمعه، وأال واسطة عىل َسًَمعه مم

ح -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-بني الصحاِب وبني النبي  ، وهذا اْلمل مبنيٌّ عىل الظاهر ال عىل اليقني؛ ألنه مل ُيرصِّ

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أنه قد سمع من النبي 

أهنم ال يروون عن  -رضوان اهلل عليهم-لنا: إنه مبنيٌّ عىل الظاهر؛ ألن األصل والغالب يف الصحاِب وق

إال ما سمعوه، وما رووه بواسطٍة، فإن الغالب من شأهنم أن يذكروا الواسطة،  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النبي 

هيم وقد أفرد اخلطيب البغدادي باًبا يف الصحاِب إذا روى عن  رضوان -غريه فإنه كان ُيسميه، وهذا من حترِّ

 .-اهلل عليهم
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َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -وهذا اْلمل هو عىل الظاهر؛ ألنه يف بعض األحيان قد يقول الصحاِب: )قال النبي 

َ اهلُل َعنْهُ -كذا( ومل يكن قد سمعه منه، مثلًم جاء عن أِب هريرة  -َوَسلَّم
م قال: إنه أنه مرًة قال هذا، ث -َريضم

 قد سمع ذلك من الفضل ابن العباس، وغريه أيًضا جاء ذلك عنه؛ كابن عباس قال: إنه سمعه من أِب سعيد.

: سواًء ُِحمل عىل السًمع منه، أو ُِحمل عىل عدم السًمع منه فكالمها صحيٌح ومقبول عىل وعىل العموم

حابة، والصحابة ال ُيرسلون إال عن صحاِب، اْلالتني؛ ألنه إذا ُِحمل عىل عدم السًمع فهو من مراسيل الص

 والصحاِب عدٌل، ولكن أكثر أهل العلم حيملونه عىل السًمع وأنه ليس بمرسل.

نْهُ قال: )
 عىل الظاهر. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-( أي عىل سًمع الصحاِب من النبي ُِحمل َكاَلمه عىل َسًَمعه مم

نْد اأْلَْكَثرقال املصنف: ) ي عند أكثر أهل العلم، وهو الذي قطع به عامة فقهاء اْلنابلة وأكثر العلًمء ( أعم

 إال من ذكر املصنف أهنم قد خالفوا.

( ابن الباقالين وهو القايض أبو بكر بن الطيب الباقالين َوعند اْبن الباقالين وأِب اخْلطاب: اَل حُيَملقال: )

 ُحكي عنه يف هذه املسألة قوالن:

 ول اْلمهور أنه حُيَمل عىل السًمع، وهذا املوجود يف كتابه ]التقريب[، وُنقمل عنه ُحكي عنه مثل ق

مثلًم ذكره املصنف هنا أنه حمموٌل عىل عدم السًمع، فال حُيمل عىل السًمع؛ يعني مظنوٌن فيه، ال 

 ُيدرى أسمع أم مل يسمع.

 ريب رجع إل هذا القول، وقيل: إن هذا القول ذكره يف كتابه ]خمترص التقريب[، ملا اخترص التق

اح. َّ  ذكر ذلك بعض الُّشُّ

( أي أن أِب اخلطاب ال حيمل هذه الصيغة عىل السًمع، لكنه حيملها عىل حممٍل أعىل من وأِب اخْلطابقال: )

ن قول ابن أِب اخلطَّاب بقول ابن الباقالين، فإن أبا اخلطَّاب  ين، ولذلك من اخلطأ أن نقرم حممل ابن الباقالَّ

َصىلَّ -أقوى عندي من قوله: سمعت النبي  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ن قول الصحاِب: قال رسول اهلل يقول: إ

حمموٌل أنه مما  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-؛ ألن قوله سمعت بمجرد السًمع، وقوله: قال النبي -اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم
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؛ فيكون من باب -رضوان اهلل عليهم-وُنقمل واشتهر يف عهد الصحابة  -لَّمَصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَس -استفاض عنه 

 النقل املتواتر، ووصل إليه من باب االستفاضة.

ٌد بني أن يكون -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-( أي ال حُيمل عىل السًمع من النبي اَل حُيَملقال: ) ، وإنًم هو مرتدِّ

 اْلَفْجرُ  َأْدَركَ  َمنْ »قد سمعه من غريه، مثلًم مر عن أِب هريرة يف حديث:  الصحاِب قد سمعه، وبني أن يكون

ع يف ذلك، وأن عائشة وأم سلمة  «َيُصمْ  َفاَل  ُجنًُبا َ اهلُل َعنُْهًَم -ملا ُرجم
َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -إن النبي "قالتا:  -َريضم

َصىلَّ اهللُ -بن العباس ومل أسمعه من النبي  سمعت ذلك من الفضل"فقال:  "كان ُيصبح جنًبا صائًًم  -َوَسلَّم

 ."-َعَلْيهم َوَسلَّم

 هذه املسألة ما هي ثمرهتا؟ 

نقول: أن الثمرة يف اخلالف بني ابن الباقالين، وال نقول: خالف أِب اخلطاب؛ ألن أبا اخلطاب يراه أنه من 

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -ال: قال رسول اهلل باب الثبوت: أن اخلالف بني ابن الباقالين واْلمهور أن الصحاِب إذا ق

أنه قال كذا، فنقول: إنه مرتدٌد بني السًمع وعدمه، فحينئٍذ  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-، أو عن رسول اهلل -َوَسلَّم

 يكون حديًثا مرساًل، واْلديث املرسل من الصحاِب.

فيها، وأكثر أهل العلم عىل أن مراسيل  ومراسيل الصحابة هل هي مقبولٌة أم ال؟ سيأتينا اْلديث

الصحابة مقبولة، خالًفا ملن قال: إن مراسيل الصحابة ليست مقبولة؛ ألنه لربًم ِحلها أو سمعها من تابعي، 

 وهذا القول ضعيف، ووجوده يف العقل نادر.

اَلم-َمْسَأَلة: إمذا َقاَل: َأمر " نْد اأْلَْكَثر خالًفا لَبعض بمَكَذا، َأو أمرَنا، َأو هَنَانَ  -َعَلْيهم السَّ ة عم ا َوَنْحوه َفُهَو حجَّ

 ."املَُْتَكلِّمني، َونقل َعن داود َقواَلنم 

 يقول املصنف، بدا يذكر الصيغة األخرى من مستند الصحاِب وهو: 

  بكذا. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-إذا قال الصحاِب: أمر النبي 

 (النبي َأو أمرَنا )-بكذا.  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم 
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 (أي هنانا النبي َأو هَنَاَنا :)-عن كذا. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم 

 (م، وأباح، وفرض.َوَنْحوه  ( أي ونحوه من الصيغ مثل: أوجب، وحرَّ

ص ففيها طريقتان:  وأما رخَّ

 .منهم من يقول: إهنا داخلة يف اخلالف 

 :إنه ال خالف فيها. ومنهم من قال 

 وسيأيت اإلشارة إليها.

ة فتكون حممولًة عىل السًمع أم ال؟ هذه الصيغ أضعف من التي قبلها من  هذه الصيغ: هل هي ُحجَّ

 جهتني:

-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-الحتًمل عدم السًمع يف قوله: )َأَمَرَنا( فقد يكون مل يسمعها من النبي : اْلهة األول

. 

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أن يكون هذا األمر من فهم الصحاِب وليس هو نص النبي : حتًمل الثاينواال

 وهذين االحتًملني الرد عليهًم سهل: 

 أجبنا عنه قبل فإن األصل أن الصحاِب ال ينقل يشء إال سمعه، والنادر هو أن ينقله عن الصحابة.: األول

األمر له صيغة، وصيغة األمر مأخوذٌة من العربية، وأعلم الناس بالعربية هم الصحابة، : أن األمر الثاين

فكيف نقول: إن الصحاِب يفهم األمر من صيغٍة ثم يأيت من هو بعده بقروٍن ممن دخل لسانه اللكنة، فإن 

ا يدلنا عىل أن أعلم اللكنة دخلت عىل الناس بعد املئة من اهلجرة، ويقول: بل إن صيغته ال تدل عىل األمر، هذ

 الناس بصيغ األمر ودالئلهم الصحابة.

نْد اأْلَْكَثروهذا معنى قول املصنف: ) ة عم ( أي عند أكثر أهل العلم، وممن نص عىل ذلك اإلمام َفُهَو حجَّ

-أن النبي "أِحد، فقد ذكر القايض أبو يعىل: أن اإلمام أِحد احتجَّ بوجوب زكاة الفطر بحديث ابن عمر 
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بمعنى أمرنا، أوجب علينا، ونحو  "فرض علينا"، قوله: "فرض عليهم الزكاة صاًعا -اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم َصىلَّ 

ذلك مما يدل عىل أن عامة أهل العلم عىل أهنا ُحجٌة يف الداللة عىل اْلكم، أي الداللة عىل اْلكم األمر أو 

 النهي ونحوه.

كى العراقي يف رشحه ملقدمة ابن الصالح نفي اخلالف، ، ح-أي أن األمر هو قول األكثر-وهذه املسألة 

ال أعلم خالًفا يف هذه املسألة إال خالًفا ضعَّفه لداود الذي ذكره املصنف بعد قليل، عن داود وعن "فقال: 

 أي شاذ ال عربة به. "وهذا خالٌف ضعيٌف مردود"بعض املتكلمني، قال: 

باملتكلمني الذين خالفوا يف هذه املسألة هم املتكلمون الذين خالفوا ( املراد خالًفا لَبعض املَُْتَكلِّمنيقال: )

 يف املسألة السابقة، وهم: ابن الباقالين فيا ُنقمل عنه.

 ( املراد بداود داود الظاهري ُنقمل عنه قوالن:َونقل َعن داوود َقواَلنم قال: )

 .فنُقل: أن هذه الصيغة ال حجة فيها، ونقلها أبو اْلسن اخلرزي 

 ار فقال: إن دواد الظاهري يقول: إن هذه الصيغة وال صيغة األخرى نقلها عن ابن بيان القصَّ

ة.  ُحجَّ

ٌم عىل النقل األول؛ ألن الثاين كان مالزًما ملذهب داود عاملًا به، وأما األول فإنه  قالوا: والنقل الثاين مقدَّ

ب ملذهب الظاهرية إال إنه عىل التحقيق من اْلنابلة، وذ كرت اْلديث فيه وتفصيل يعني هل هو من وإن ُنسم

 اْلنابلة من الظاهرة يف الدروس الـأول من حديثنا.

نْد اأْلَْكَثر خالًفا لقوم"  ٌة عم  ."َمْسَأَلة: إمذا َقاَل: )ُأمرَنا َأو هُنمينَا( فُحجَّ

ُه اهلل َتَعاَل -يقول املصنف  َ
( بالبناء للمجهول من غري ينَاُأمرَنا َأو هُن ( أي قال الصحاِب: )إمذا َقاَل : )-َرِحم

د عليها -َصىلَّ اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-إضافة األمر أو النهي للنبي  ًة أم ال؟ هذه الصيغة يرم ، فهل يكون ُحجَّ

 السؤاالن السابقان أو االحتًمالن السابقان، وتزيد باحتًمٍل ثالث:

 .-َعَلْيهم َوَسلَّم َصىلَّ اهللُ-: أنه مل يكن قد سمعه من النبي االحتًمل األول
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 : فهمه لألمر عىل غري وجهه، أو النهي عىل غري وجهه.االحتًمل الثاين

َصىلَّ اهللُ -: وهو احتًمل أن يكون اآلمر أو الناهي غري النبي االحتًمل الثالث الزائد عن الصيغة السابقة

 ، وإنًم يكون أحد األمراء:-َعَلْيهم َوَسلَّم

  اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَصىلَّ -إما يف عهد النبي-. 

 .أو من بعده 

 فيكون من باب السياسية.

رنا وهُنينا( يدخل فيها الصيغ التي يف معناها، مثل:  َت َلنَا»وهذه الصيغ وهي البناء عىل املجهول )ُأمم قِّ  «وم

م علينا، وهكذا.  كًم نصَّ عىل ذلك الغزاِّل، وُحرِّ

ةٌ قال: ) نْد اأْلَْكَثر) -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-يف ثبوت اْلكم ورفعه للنبي ( فُحجَّ ( وهذا القول جزم به عم

أكثر العلًمء، ممن جزم به من اْلنابلة: أبو اخلطاب، وابن عقيل، واملجد، وحفيده يف ]الصارم[، وغريهم من 

 أهل العلم.

 الصيغة هم مجاعة نقول: إهنم فرقتان أو هلم رأيان: ( هؤالء القوم الذين خالفوا يف هذهخالًفا لقومقال: )

ًة مطلًقا، وقال هبا الكرخي من اْلنفية، وأبو بكر : الرأي األول الذين قالوا: إن هذه الصيغة ليست ُحجَّ

الرازي صاحب كتاب ]الفصول[، وابن الباقالين، وإمام اْلرمني، وأكثر مالكية بغداد، وقال هبا من اْلنابلة 

ه شخٌص واحد   -أي ألمه-وهو عالء الدين الكناين، فقد نقل عنه حفيده أِحد بن إبراهيم بن نرص اهلل أن جدَّ

م حفيده أنه ممن خُيالف فيها  عالء الدين الكناين نظَّر عليه؛ أي نظَّر عىل املسألة األول قال: فيها نظر، ففهم

 رت قبل قليل، وإمام اْلرمني.فيكون قوله شبيًها بقول أكثر مالكية بغداد، وكثري من اْلنفية ذك

وهو ابن دقيق العيد، فإن ابن دقيقة العيد كان : الفرقة الثانية أو الرأي الثاين يف املخالفة يف هذه املسألة

ق بني كبار الصحابة وفقهائهم، وغريهم من الصحابة فيقول:   ُيفرِّ

 ة. إن من كان من كبار الصحابة فقال: )ُأمرنا أو هُنينا(، فإنه يكون حم  مواًل عىل الرفع فيكون ُحجَّ
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  وإن كان من غري أكابر الصحابة فال؛ الحتًمل اخلطأ منه فيمن هو اآلمر، واحتًمل اخلطأ منه يف فهم

 األمر، وهذا رأيه.

رضوان اهلل -وعىل العموم هذه االحتًمالت التي أوردوها الثالثة كلها احتًمالٌت بعيدة، والصحابة 

مرنا وهُنينا( يف مقام االحتجاج، وال خيرج منهم هذا اللفظ يف مقام االحتجاج إال إنًم أتوا بلفظ )أُ  -عليهم

ة إال من كالمه -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وقد كان صادًرا من النبي  َصىلَّ اهلُل -؛ ألنه مستقٌر عندهم أنه ال ُحجَّ

 .-َعَلْيهم َوآلمهم َوَسلَّم

ما ثبت يف صحيح مسلٍم من حديث عىل هذه يف قوله: )ُأمرَنا َأو هنينَا(: من األدلة عىل هذا، أو من األمثلة 

َ اهللُ َعنْهُ -مصعب بن أِب سعد بن أِب وقاص أن أباه سعًدا 
َكبم "قال:  -َريضم ي َعىَل الرَّ ْرَنا بمَوْضعم األَْيدم  "ُأمم

 هذا اْلديث يدل عىل وجوب وضع اليدين عىل الركب.

ألة: كثري من املتأخرين ال يذكر أن من صفة الركوع الواجبة وضع اليدين عىل وهنا فائدة تتعلق بحكم املس

الركبة، وإنًم متأخرو الفقهاء يقولون: يكفي انحناء الظهر، ما قالوا: يكفي، يقولون: وحدُّ الركوع انحناء 

 الظهر؛ ألهنم إن قالوا: يكفي فهو نفيٌّ للزائد.

ُه اهلل َتَعاَل -وذكر ابن مفلح  َ
يف حاشيته عىل ]املحرر[ أن هذا اْلديث يدل عىل الوجوب عىل أصول  -َرِحم

وقواعد املذهب، وهذه هي القاعدة؛ ألن املعتمد عندنا أن قول الصحاِب ُأمرنا يدل عىل الوجوب، فال يكون 

 ركوٌع إال بوضع اليدين عىل الركبتني.

اليدين عىل الركبتني، قال: كذلك، فإن أِحد قد نص عىل لزوم وضع  "ونص اإلمام أِحد عليه"قال: 

، وإذا مل يذكر "ومل أجد أحًدا من املتأخرين قد نصَّ عليها، ومقتىض كالمهم وقواعدهم أهنا تكون واجبة"

اح املتأخرين أظن إما يف ]الغاية[، أو يف رشح ]الغاية[، وأما عمتهم فقد  َّ هذه من املتأخرين إال بعد الُّشُّ

 وب وضع اليدين عىل الركبتني ليكون الفعل ركوًعا.أغفلوها، والصواب إثباهتا؛ أي وج

اَلم-َومثل َذلمك من السنَّة، َواْخَتاَر َأُبو املعاِّل اَل يقتيض سنَّته "  ."-َعَلْيهم السَّ
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نا ُوهُنينا قول الصحاِب )َومثل َذلمكقال: ) (، وهذه كثرية من السنَّة( أي ومثل اخلالف السابق يف قوله: ُأمرم

ا يف أقوال   الصحابة؛ جدًّ

  اهلُل َعنْهُ -منها: قول عيّل َ
 . "من السنَّة ال ُيقَتل حرٌّ بعبدٍ ": -َريضم

  اهللُ َعنْهُ -وقوله َ
ة": -َريضم  . "من السنَّة وضع الكف عىل الكف يف الصالة حتت الرسَّ

َ اهللُ َعنْهُ -أخذ منه أِحد أن وضع اليدين عىل الصدر مكروه؛ ألن عليًّا 
 "سنَّة يف ذلكمن ال"قال:  -َريضم

، وال يثبت حديث أِحد أنكر حديث وائل أو -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-فهو حمموٌل عىل أنه سمعه من النبي 

الزيادة التي جاءت يف حديث وائل أنه جعل يديه عىل صدره، فكرهه، ولذلك فقهاينا يكرهونه تبًعا ألِحد؛ 

من "ما يف الباب حديث عيل، وهو حمموٌل عىل االتصال لعدم ثبوت اْلديث ونكارته، وقالوا: إن أقوى 

ة  واْلديث عند أِب داود. "السنَّة وضع الكف عىل الكف حتت الرسَّ

َ اهللُ َعنْهُ -كذلك ما يف الصحيحني أن أنًسا 
ج البمكر أقام عندها سبًعا، وإذا "قال:  -َريضم من السنَّة إذا تزوَّ

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-لك عىل أهنا من سنَّة النبي فدل ذ "تزوج الثيِّب أقام عندها ثالًثا

َ اهللُ َعنْهُ -كذلك ما جاء عن جابر 
، وهذا من "مضت السنَّة يف كل أربعني فًم فوقه مجعة"أنه قال:  -َريضم

 أقوى األدلة يف أن اْلمعة ُيشرَتط هلا أربعون يف العدد، واْلديث رواه الدارقطني وهكذا.

ا.إذن فقول ا ن السنَّة( كثرية جدًّ  لصحاِب: )مم

ة، وقد نصَّ اإلمام أِحد عىل أن قول الصحاِب: )ومثل ذلكقوله: ) ( أنه يكون من السنَّة كذا( أي انه ُحجَّ

ة، فقد ُنقل عن أِحد ملا ُذكر له حديث ابن عمر:  مضت السنَّة أن ما أدركت الصفقة حيًّا جمموًعا فهو "ُحجَّ

، وهذا نص رصيح عىل أن قول "صار اْلديث مرفوًعا بقوله: مضت السنَّة"د: قال أِح "من ماٍل مبتاع

ًة، وكل من خالف يف صيغة  الصحاِب: )مضت السنَّة، أو من السنَّة(، ونحوها من العبارات أنه يكون ُحجَّ

 ُأمرنا خالف كذلك يف قوله: من السنَّة، ومنهم أبو املعاِّل، فأبو املعاِّل خالف الصيغتني مًعا.
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( طبًعا نص عىل ذلك يف كتابه ]التلخيص[ ومل أقمف عليه يف ]الربهان[، قال: َواْخَتاَر َأُبو املعاِّلال: )ق

اَلم-َواْخَتاَر َأُبو املعاِّل اَل يقتيض سنَّته ) اَلُة َوالسَّ َصىلَّ -( أي أن هذه الصيغة ال تقتيض سنَّة النبي -َعَلْيهم الصَّ

: -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-حتتمل أن تكون سنَّة اخللفاء الراشدين بعده، وقد قال النبي ؛ ألهنا -اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم

ي» ْن َبْعدم ينَي مم يَن املَْْهدم دم اشم َلَفاءم الرَّ  .«َعَلْيُكْم بمُسنَّتمي َوُسنَّةم اخْلُ

ب له أنه ليس قواًل، ليس له حكم املرفوع، ُنقل أن الشافعي له قوالن يف طبًعا  هذا القول فيه من ُنسم

 املسألة:

 .فقوله القديم: أن قول الصحاِب من السنَّة يكون حممواًل عىل الرفع 

  والقول اْلديد للشافعي فيًم ُنقمل عنه، وعربت بًم ُنقل عنه؛ ألن بعض الشافعية شككوا يف نسبة

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -لقول للشافعي، والقول اْلديد للشافعي: أنه ليس حممواًل عىل سنَّة النبي هذا ا

 .-َوَسلَّم

القديم ال اْلديد، وهذه من املسائل عند األصوليني التي قالوا: إن العمل عند الشافعية عىل قول الشافعي 

هناك مسائل فقهية وهي بضع عُّشة مسألة مجعها املناوي والنووي وغريه، وهناك مسائل أصولية عىل القول 

 القديم للشافعي ال اْلديد، منها هذه املسألة إن صحَّ نسبة هذا القول اْلديد والقديم للشافعي.

َُة -ومنهم أيًضا أبو بكر الرازي  كثري من اْلنفية يؤيدون هذا القول كًم قلت لكم؛ كالكرخي،
عليه َرِحم

وهو من كبار العلًمء، ومن املتأخرين انترص هلذا القول البابريت يف رشحه ملخترص ابن اْلاجب، فقال:  -اهللُ

فإنه حيتمل أن يكون عىل سنَّة اخللفاء،  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-إن هذا إذا أطلقه الصحاِب بعد وفاة النبي "

ًة حينئذٍ   ."فال يكون ُحجَّ

وهذا القول الذي ُنقل عن الشافعي يف اْلديد، وبعض الشافعية، وكثري من اْلنفية نقل الشيخ تقي الدين 

أن قول الصحاِب: هذا حكم اهلل، أو هذا "أنه حُيتمل أن يكون روايًة عن أِحد، فقد ذكر الشيخ تقي الدين: 
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مه اهلل ورسوله، أو من فعل كذا فقد عصا أبا القاسم، أو قوله: هذا من السنَّة، قال: يغلب عىل ظنِّي أن  مما حرَّ

 ؛ أي فيكون حكمه حكم املوقوف."هذا الرضب مل يذكره اإلمام أِحد يف املسنَد، فال يكون عنده مرفوًعا

لًمء وهلذا مل يروه أِحد وأمثاله يف مسنَد اْلديث عن رسول اهلل مثل ذلك، وإن كان غريه من الع"ثم قال: 

 ."ُيدخلون مثل هذا يف اْلديث املسنَد

، فإن يف مسند اإلمام أِحد ألفاٌظ من "يغلمب عىل ظنِّي"واْلقيقة أن الشيخ تقي الدين أحسن حينًم قال: 

 هذه:

  :من السنَّة وضع الكفِّ عىل الكف حتت "منها ما جاء يف حديث عيّل الذي ذكرناه قبل قليل

ة  ."الرسَّ

 :وغريها.  "مضت السنَّة أن الرسل ال ُتقَتل" ومنها قول ابن مسعود 

ُه اهلل َتَعاَل -ولذلك فًم بناه الشيخ  َ
من احتًمل أن يكون روايًة عن أِحد ليس كذلك، بل أِحد أدخله  -َرِحم

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-يف املسنَد املرفوع للنبي 

ة بماَل خالف" َص ُحجَّ  ."َوذكر اْبن عقيل ُرخِّ

َص )قوله:  ( بالبناء للمجهول بعض أهل العلم ُيدخلها يف اخلالف السابق يف مسألة ُأمرنا وهُنينا، وهذه ُرخِّ

ٌة بال خالف"طريقة كثري من فقهاء اْلنابلة، لكن ابن عقيل قال:  َص ُحجَّ فال خالف فيها؛ ألنه ال  "إن ُرخِّ

ص، وهذا القول من ابن عقيل ، و-َصىلَّ اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-يكون الرخصة إال من النبي  ليس لغريه أن ُيرخِّ

دة[.  وافقه أيًضا عليه أبو الطيب الطربي من الشافعية فيًم نقله عنه يف ]املسوَّ

َص طبًعا قوله: ) َص ُرخِّ  .( أي إذا قال الصحاِب: ُرخِّ

نْد َأِب  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-َمْسَأَلة: إمذا َقاَل: ُكنَّا عىل عهد َرُسول اهلل "
ٍة عم َنْفعل َكَذا َوَنْحو َذلمك فُحجَّ

 ."اخْلطاب واملقديس خالًفا للحنفية، َوأطلق يف ]اْلكمَفاَية[ اْحتمًَمَلنْيم 
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( وهذه َنْفعل َكَذا -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ُكنَّا عىل عهد َرُسول اهلل ( أي قال الصحاِب: )إمذا َقاَل قال: )

 أمثلتها كثرية: 

 صاًعا من طعام -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-كنا ُنخرج عىل عهد النبي "ول أِب سعيد: مثل ق". 

  اهللُ َعنْهُ -ومثل قول عمر َ
 ."-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-كنا نرُمل عىل عهد رسول اهلل ": -َريضم

  :ا، وقول جابر املشهور ل عىل عهد رسول اهلل "وهكذا كثري جدًّ -ىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَص -كنا نعزم

". 

( أي ونحو ذلك َنْفعل َكَذا َوَنْحو َذلمك -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ُكنَّا عىل عهد َرُسول اهلل فقول الصحاِب: )

، أو عكس ذلك -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-من الصيغ، مثل أن يقول: )كنا نقول(، أو كنا نرى عىل عهد النبي 

 ، ونحو ذلك.-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-يقول: كنا ال نفعله عىل عهد النبي بأن 

نْد َأِب اخْلطابقال: ) ٍة عم ًة من غري تفصيل، طبًعا )فُحجَّ ٍة ( أي أِب اخلطاب الكلوذاين، فيكون ُحجَّ فُحجَّ

نْد َأِب اخْلطاب واملقديس ة[، طبًعا وأغلب فقهاء اْلنابلة ( واملراد باملقديس هو املوفق ابن قدامة يف ]الروضعم

ة.  عىل أنه ُحجَّ

ة؟  ة، أو املستنَد لكونه ُحجَّ  لكن ما الدليل عىل كونه ُحجَّ

ة:  قالوا: للحنابلة ثالث طرق التي تدل عىل قول الصحاِب: كنا نفعل ذلك عىل أنه ُحجَّ

 -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-كون النبي له، ف -َصىلَّ اهللُ َعَليْهم َوَسلَّم-من جهة تقرير النبي : الطريق األول

ًة، وسبق معنا أن التقرير إنًم يكون إذا علمم هبم النبي  هم عىل ذلك، فإنه يكون ُحجَّ  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أقرَّ

 دون ما عدا ذلك.

دين ونقل عنه يف ]التحبري[ قالوا: لتقرير اهلل هلم، وهذا ذكره الشيخ تقي ال: اْلالة الثانية أو الوجه الثاين

هلم: أنه ال يفعل  -عزَّ َوَجلَّ -، ومعنى تقرير اهلل "إنني مل أجد أحًدا من األصوليني أشار إليه"وقال: 
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 -عزَّ َوَجلَّ -إذا كان حراًما إال وال بد أن ُيعلمم اهلل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-الصحابة شيًئا ولو مل يعلم به النبي 

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ال ُيبقيهم يعملون أمًرا حراًما يف عهده  -عزَّ َوَجلَّ -به، فإن اهلل نبيَّه 

ة، ويقوى إذا كان : األمر الثالث ة، ومن أصولنا أن فعل الصحابة ُحجَّ ة لكون فعل الصحابة ُحجَّ أنه ُحجَّ

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-يف عهد النبي 

ة ألحد احتًمالٍت ثالث أوردها  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-: كنا نفعل كذا يف عهد النبي إذن فقوهلم ُحجَّ

 العلًمء.

ة؛ ألنه مل يبلغ النبي خالًفا للحنفيةقوله: ) ومل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-( أي أن اْلنفية ال يرون ذلك ُحجَّ

ر عليه، نقول: نعم هو كذلك، لكن لنا  هلم  -عزَّ َوَجلَّ -مستنٌد آخر من جهة فعل الصحابة أو تقرير اهلل ُيقم

 عىل ذلك، وقول اْلنفية هذا قال به القايض أبو يعىل احتًمل كًم سيأيت بعد قليل.

 (: َوأطلق يف ]اْلكمَفاَية[ اْحتمًَمَلنْيم قال: )

 (أي القايض أبو يعىل.أطلق :) 

 (]يف ]اْلكمَفاَية ) .كتابه ]الكفاية[ وهو من كتبه القديمة 

 ( أي احتًملني يف املذهب: اْحتمًَمَلنْيم ) 

ًة مطلًقا موافًقا لقول أِب اخلطاب وأِب حممد بن قدامة.االحتًمل األول  : أن يكون ُحجَّ

دة.واالحتًمل الثاين ة، واالحتًمل الثاين هو وجٌه جزم به يف املسوَّ  : أنه ليس بُحجَّ

هنا فائدة: تعرفون أن صاحب ]اإلنصاف[ قال: االحتًمل هو الوجه غري املجزوم به،  ملسألة؟ملا قلت هذه ا

م بأنه وجه، فهنا صاحب ]الكفاية[ الذي هو أبو يعىل مل جيزم بأن  فإذا جزم به أحٌد من أصحاب الوجوه ُجزم

ٍة مطلًقا وجه، وإنًم جعله احتًمل، لكن يف املسودة جزم ب أنه وجه، فحينئٍذ نقول: وهو القول بأنه ليس بُحجَّ

 وجٌه عندنا، فقول اْلنفية: وجٌه أيًضا عند اْلنابلة.

ة وإالَّ َفاَل " َّا يشيع َكاَن حجَّ
 ."َوَقاَل الشافعي: إمن َكاَن ممم
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ُه اهلل َتَعاَل -( أي اإلمام الشافعي َوَقاَل الشافعيقال: ) َ
 . -َرِحم

َّا يشيع)
َّا يشيعالذي قال الصحابة: كنا نفعله، ) ( أي إن كان هذا األمرإمن َكاَن ممم

( بمعنى أنه من األمور ممم

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-الظاهرة التي مثلها تشيع وتكون مذاعًة، وال خيفى مثلها عن رسول اهلل 

ة وإالَّ َفاَل ) ة، وهذا القول وهو قول الشافعي رجَّ َكاَن حجَّ حه أبو ( أي وإن مل يكن كذلك فال يكون ُحجَّ

ح هذا القول، وهذا القول  حه كذلك ابن قايض اْلبل الدمشقي رجَّ اين، ورجَّ الربكات املجد بن تيمية اْلرَّ

أيًضا نقل بعض املتأخرين أنه احتًمٌل البن مفلح، وهذا القول متجه يف جعله أقوى من االحتًمل الذي قال به 

 اْلنفية.

 إذن صار عندنا يف املسألة ثالثة أوجه:

 ٌة مطلًقا. أنه  ُحجَّ

 .ًة مطلًقا  أنه ليس ُحجَّ

 .ًة إذا كان مما يشيع  أن يكون ُحجَّ

نْد القايض وأِب اخْلطاب"  . "َوَقوله: َكاُنوا َيْفَعُلوَن نقل لإْلممْجَاع عم

 (. َكاُنوا َيْفَعُلونَ ( أي وقول الصحاِب: )َوَقوله)

  كنا نفعل"هذه املسألة السابقة" . 

  :أي الصحابة.  "كانوا يفعلون"وهذه املسألة 

 ولذلك لألصوليني من اْلنابلة طريقتان: 

من يقول: إن قول الصحاِب: )كنا نفعل، أو كانوا يفعلون( سواء، ال فرق  -أي من اْلنابلة-منهم  -

مها املرداوي.  بينهًم، فاْلكم فيهًم سواء، وهذه طريقة مجاعة منهم: ابن اْلافظ يف ]التذكرة[، وهي التي قدَّ
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ومنهم من يقول: إن هناك فرًقا بني قول الصحاِب: )كنا نفعل( وبني قوله: )كانوا يفعلون(، فقوله:  -

)كانوا يفعلون( أقوى من قوله: )كنا نفعل(؛ ألن قوله: )كانوا يفعلون( تدل عىل اشتهاره بني الصحابة 

 عموًما ففيها معنى اإلمجاع. 

كًم سيأيت بعد قليل، والذي سنميش عليه هي طريقة املؤلف  وبناًء عىل ذلك فقد حتتمل أن تكون إمجاًعا

 هنا وهي التفريق بني )كانوا يفعلون( وبني قوله: )كنا نفعل(.

نْد القايض وأِب اخْلطاب( قال: )َكاُنوا َيْفَعُلونَ قوله: ) إذا "( هذه املسألة فيها ثالثة أقوال نقٌل لإْلممْجَاع عم

 ثالثة أقوال: ففيها "قال الصحاِب: كانوا يفعلون

أهنا إمجاع، وهذا القول هو الذي قال به القايض أبو يعىل، وأبو اخلطاب، وابن عقيل، : القول األول

 وغريهم، ومشى عليه كثرٌي من املتأخرين.

َ -: أنه قد ثبت يف الصحيح ]صحيح البخاري[ من حديث ابن عمر من أمثلة استخدامهم يف الدليل
َريضم

َ -أنه  -اهللُ َعنْهُ 
 ."قبل العيد بيوٍم أو يومني -أي زكاة الفطر-كانوا ُيعطوهنا "قال:  - اهللُ َعنْهُ َريضم

قبل العيد بيوٍم أو بيومني،  -أي إخراج زكاة الفطر-استدل فقهاينا هبذا اْلديث عىل جواز إخراجها 

والبهويت يف رشح  قالوا: ودليل اإلمجاع، فهذا إشارٌة إل اإلمجاع أي إل مجيعهم، نص عىل ذلك ابن قدامة،

]املنتهي[، فهذا من طرق استدالهلم أهنم يستعملون كانوا لإلمجاع، يرون أهنم لإلمجاع الظني الذي كان يف 

 عهد الصحابة.

نْد آَخرينقال: ) ة عم ة نسبه يف املسودة لبعض َوَلْيَس بمحجَّ ( هؤالء اآلخرون الذين قالوا: إنه ليس بُحجَّ

بعض املتأخرين من أصحابنا جزم به، ومل ُيسمي من الذي جزم به من متأخري الشافعية، وذكر املرداوي أن 

 ."جزم به بعض املتأخرين"أصحابنا أو من أصحاب اإلمام أِحد، وإنًم قال: 

)كانوا يفعلون( حمموٌل إن قول الصحاِب: "لكن ربًم يقصد ابن ِحدان، فإن ابن ِحدان يف ]املقنمع[ قال: 

ًة لقول األكثر."عىل قول األكثر ال عىل قول اْلميع  ، فال يكون إمجاًعا، وإنًم يكون ُحجَّ
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نْد َأْصَحابنَا لكنه كاملرسل" ْرَنا َأو هُنيمنَا، َأْو من السنَّة( كالصحاِب عم  . "َمْسَأَلة: َقول التابعي: )ُأمم

رْ هذه املسألة وهي: ) ( قال املصنف: إنه َنا بكذا، َأو هُنيمنَا عن كذا، َأْو من السنَّة كذاَقول التابعي: ُأمم

ٍة كالصحاِب) ٌة أم ليس بُحجَّ ( أي كقول الصحاِب هلذه الصيغ متاًما يف حكاية اخلالف السابق، أهو ُحجَّ

ٌة إذا كان األمر مما يشيع وال خيفى؟  مطلًقا، أم أنه ُحجَّ

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -رسل لعدم املعرفة بالصلة بني التابعي وبني النبي ( أي يأخذ حكم امللكنه كاملرسلقال: )

ة عند أصحابنا أم ال؟ وسنُطيل -َوَسلَّم ، وسيأتينا إن شاء اهلل يف الدرس الذي بعد القادم: هل املرسل ُحجَّ

ا.  فيها؛ ألهنا مسألة مهمة جدًّ

ا االستدالل به عند   علًمئنا، أرضب لكم بمثالني فقط:قول التابعي: )من السنَّة( كثري جدًّ

ُه اهلل َتَعاَل -: ما ثبت عن سعيد بن املسيب من األمثلة َ
فيه "أنه ُسئل عن عقل إصبع املرأة فقال:  -َرِحم

فقال: أصبعان، قال: فيه عُّشون من اإلبل، قال: فثالثة، قال: فيه ثالثون من اإلبل، قال:  "عٌُّش من اإلبل

 ."اإلبلفأربعة، قال: فيه عُّشون من 

ذ  "يا أخي إهنا السنَّة"فسأله السائل فقال: ملَّا كرُبت مصيبتها قلَّ عقلها؟ قال سعيد بن املسيِّب:  فهذه ُأخم

ٍة هلم هو  منها أن دية املرأة كدية الرجل إل الثلث، فًم زاد عنه فإهنا تأخذ نصف دية الرجل، وأقوى ُحجَّ

-فهو من مراسيل سعيد، فكأنه قال: إن النبي  "سنَّة كذامن ال"حديث سعيد هذا يف املوطأ، وسعيد قال: 

 قال ذلك. -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم

: ما ذكروه يف صالة العيدين أن ُعبيد اهلل من األمثلة كذلك الحتجاج فقهائنا بقول التابعي: )من السنَّة(

خطبة اْلمعة بتسع تكبرياٍت نسًقا، بن عبد اهلل بن ُعتبة بن مسعود ذكر أن من السنَّة أن يفتتح اخلطيب 

 فيقول: اهلل أكرب، اهلل أكرب، وهكذا إل آخره، فهذه من السنَّة، وهذه حكمها حكم مرسل. 

وُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن ُعتبة بن مسعود من كبار التابعني، بل هو من الفقهاء السبعة كًم قيل، وجده عتبة 

َ -بن مسعود؛ يعني من كبار الصحابة 
من الرواة، وعمُّ أبيه عبد اهلل بن مسعود، فهو من  - اهللُ َعنُْهمَريضم
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لوا به؛ فقالوا: من  ك كبار الصحابة زماًنا، فجعلوا حديثه من املرسل وعمم كبار التابعني فقًها، وإن كان مل ُيدرم

 السنَّة أن ُتفتتح اخلطبتني يوم العيد بالتكبري قبل اْلمداهلل لظاهر هذا اْلديث والنقل.

( أي يأخذ حكم املرسل، ويف روايتان يف حجيته سيأتينا إن شاء اهلل بعد درس أو لكنه كاملرسلقال: )

 درسني.

 ."َوَقوله: َكاُنوا كالصحاِب، ذكره القايض َوَأُبو اخْلطاب َواْبن عقيل"

ا، وأكثر من ُيكثر ( يعني إذا قال التابعي: )كانوا كذا(، وهذا كثري جدًّ َكاُنوا( أي وقول التابعي: )َوَقوله)

من قوله: )كانوا( إبراهيم النخعي، ويأيت عن اْلسن البرصي قول: )كانوا( وغريهم، وقد ورد كثرًيا يف 

 كتب الفقهاء االستدالل بقول التابعي: )كانوا(.

: من املواضع التي استدلوا هبا: أهنم استحبوا أال ُيصيل املرء بثوٍب واحد، أرضب لكم عىل سبيل املثال

ع اهلل عليهم أال ُيصيل أحدهم يف أقل من ثوبني، "وا: ألن إبراهيم النخعي قال: قال كانوا يستحبون إذا وسَّ

بًّا ليست متواليةً 
طبًعا دليله حديث عائشة الصحيح، لكن مما يدل عليه  "استحبوا كذلك أن تكون الصالة غم

ا: قول إبراهيم:  بًّا"، ولذلك قال: "كانوا ُيصلون الضحى ويدعون"نصًّ
لعدم  "وُتستحب صالة الضحى غم

 املداومة.

د هو ما جاء يف حديث ابن مسعود، قالوا لسببني:  أيًضا مما أخذ به فقهائنا: أن أفضل صيغ التشهُّ

 .ألنه األصح إسناًدا 

  د ابن عباس وُأِب، فإنه  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وألنه هو الذي علَّم النبي الصحابة، بخالف تشهُّ

 مهم ومل يأمر أن ُيعلَّموا تلك الصيغة.علَّ 

د": قول إبراهيم: ومما يدل عىل هذا األمر ظون هذا التشهُّ د عبد اهلل بن مسعود،  "كانوا يتحفَّ يعني تشهُّ

 ، فال ُيسقمطون منه حرًفا، وال يزيدون عليه حرًفا فيكون من باب التفريق."ويتَّبعونه حرًفا حرًفا"قال: 
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كانوا "هوا أن املرء ُيدَفن يف القرب يف تابوت ملا ثبت أن إبراهيم النخعي قال: كذلك أن فقهاءنا كرم 

 بمعنى التوابيت، وهكذا عُّشات املسائل. "يكرهون الدفن يف اخلشب

م معنا أن َكاُنوا كالصحاِبفقوله: ) ( أي يأخذ حكم الصحاِب إذا قال الصحاِب: )كانوا يفعلون كذا( وتقدَّ

ة قول الصحاِب: )كانوا(  مه املصنف، وقيل: إنه ُحجَّ م الذي قدَّ عىل املعتمد أهنا بمثابة اإلمجاع، هذا هو املقدَّ

 وليس إمجاًعا، ولكن ذكر القايض وغريه أنه كاإلمجاع.

قول الصحاِب والتابعي: "(؛ ألهنم قارنوها هبا، فقالوا: ذكره القايض َوَأُبو اخْلطاب َواْبن عقيلقال: )

ًة لإلمجاع.  كانوا ُحجَّ

 ."َوَمال َأُبو الربكات" قال:

له بعد قليل ألِب الربكات فيه نظر، َمال َأُبو الربكاتقوله: ) ( اْلقيقة أن نسبة هذا القول الذي سنُفصِّ

ومل ُيسمم أبا الربكات  "ماَل بعض أصحابنا"ووجه ذلك: أن املصنف نقله من ابن مفلح، وابن مفلح قال: 

مال أبو "، ثم إن املرداوي بعده ذكر هذا القول ومل يقل: "صحابنابعض أ"املجد بن تيمية، وإنًم قال: 

 فنسبه ْلفيده. "مال الشيخ تقي الدين"وإنًم قال:  "الربكات

 : يف نسبة هذا القول ألِب الربكات:نبدأ أواًل 

نسبة هذا القول ألِب الربكات فيه نظر، فإن أبا الربكات حكى هذا القول، وحكاه وجًها يف املذهب، 

دة[ ما يدل عىل أن أبا وقال : إنه قال به بعض الشافعية وذكر دلياًل هلم، وليس يف سياق ما ُذكمر يف ]املسوَّ

 فيه نظر، وإنًم هو وجه، إنًم أبو الربكات حكاه وجًها ومل يميل له. "مال"الربكات مال له، إذن فقوله: 

ار ال يكاد خيرج عن املرداوي ال يف ما حكاه املرداوي وتبعه ابن النجار؛ ألن ابن النج: األمر الثاين

االختصار، وال يف الُّشح أن هذا القول للشيخ تقي الدين أيًضا فيه نظر؛ ألن الشيخ تقي الدين له كالم يف 

بأنه بمثابة الظاهر واملستفيض عند  "كان الناس"]الفتاوى الكربى[ احتج بقول الزهري عندما قال: 

ة.الصحابة، فمن باب أول كيف يقول: إن  ه ليس بُحجَّ
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ولذلك لو قال املصنف: )وحكى أبو الربكات وجًها( لكان أصوب، لكن أنا أظن أن املرداوي نسب هذا 

م اسم الشيخ تقي الدين كثرًيا يف  القول للشيخ تقي الدين؛ ألنه وجد أن من مصطلح ابن مفلح أنه ُيبهم

شيخ تقي الدين، وأحياًنا أيًضا ُيظهر اسمه، أصوله، كثرًيا ما ُيبهمه فيقول: قال بعض أصحابنا ويعني به ال

م اسمه، ربًم استصحب هذا الوصف الكثري وال أقول: أغلب، فظنَّ ابن مفلح  لكن يف كثري من األحيان ُيبهم

أن املراد ببعض أصحابنا الشيخ تقي الدين، وفيه نظر نسبته ال للمجد، وال  "ومال بعض أصحابنا"ملا قال: 

 تقي الدين.

ة"قال:  ة،  "َوَمال َأُبو الربكات إل َأنه َلْيَس بمحجَّ هُ "قال: أي هذا القول ليس بُحجَّ َنَّ أي ألن التابعي  "ألم

 أي فيمن أدركه من الناس. "قد يْعني بمهم يف إمْدَراكه"

يم" قال: ا، مر معنا بعض أقو "َكاُنوا َيْفَعُلونَ " أي إبراهيم النخعي "َكَقْول إمْبَراهم -اله وهذا كثري جدًّ

ُه اهلل َتَعاَل  َ
 يف ذلك. -َرِحم

يد َأْصَحاب عبد اهلل بن َمْسُعوٍد " قال: يم: )َكاُنوا َيْفَعُلوَن( ُيرم َ اهللُ َعنْهُ -َكَقْول إمْبَراهم
 ."-َريضم

يم: َكاُنوا َيْفَعُلونَ ) ا عنه، وإبراهيم النخعي كانت له صيغتان، وهذا واضح هذا ( َقْول إمْبَراهم كثرًيا جدًّ

فيمن تأمل اآلثار املسندة عنه وخاصًة يف مصنَّف ابن أِب شيبة، قد كان ينقل كثرًيا من أقوال إبراهيم النخعي، 

 فإنه: 

 .تارًة يقول: كانوا ويسكت 

 .وتارًة يقول: كان أصحاب عبد اهلل يفعلون كذا 

ح  ح، فعند عدم الترصيح ما املراد بقوهلم: )كانوا(؟ أحياًنا ُيرصِّ  باسمهم، وأحياًنا ال ُيرصِّ

قيل: إن املراد بقوهلم: )كانوا( أصحاب ابن مسعود ال الصحابة، نصَّ عىل ذلك الطحاوي، فقد ذكر 

ُه اهلل َتَعاَل -الطحاوي أبو جعفر  َ
إنه يعني بذلك يف رشح ]معاين اآلثار[ أن إبراهيم إذا قال: )كانوا( ف -َرِحم
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أصحاب عبد اهلل، ثم إنه بعد جملدات يف اْلزء الرابع قال: إن إبراهيم إذا قال: )كانوا يفعلون كذا( فهو 

َ اهللُ َعنْهُ -حمتمٌل بني أن يكون قول الصحابة، أو قول أصحاب عبد اهلل بن مسعود 
 فهو حمتمل. -َريضم

 إذن الطحاوي تردد:

 د هبم أصحاب عبد اهلل بن مسعود.مرًة جزم بأن قوله: )كانوا( يقص 

 .د بينهًم  ومرًة تردَّ

وعىل العموم فإن كثرًيا من أصحاب اإلمام أِحد كانوا إذا أوردوا أثًرا عن إبراهيم النخعي أنه قال: )كانوا 

يفعلون كذا( فإنه يقصد يقول: إنه بمثابة حكاية اإلمجاع، فكان يقول إذا نقل كالم إبراهيم: )كانوا( يقول: 

د مجيعهم أو بأمجعهم، وممن استخدم هذه الطريقة القايض أبو يعىل يف كتابه ]الطب[، واملوفق ابن قدامة، يقص

 وغريهم من اْلنابلة.

هذا القول الذي أورده املصنف أن قول إبراهيم ُيقَصد به أصحاب عبد اهلل بن مسعود، ردَّ عليه بن مفلمح 

ق بني قول إبراهيم: قال أصحاب بن وقال: إنه ممنوع، ومراده أنه ممنوع أي ال نُ  سلِّم لكم ذلك، بل إننا ُنفرِّ

َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم -مسعود، وبني قوله: كانوا؛ فإنه إذا قال: كانوا وأطلق فإنه حممولٌة عىل أصحاب رسول اهلل 

نئٍذ يكون حمموٌل عىل ، فحي-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أو عىل عموم املسلمني، ال عىل أصحاب النبي  -َوَسلَّم

 اْلميع، فيكون إمجاًعا كًم قال القايض أبو يعىل.

 نقمف عند هذه اْلزئية، وصلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل نبينا حممد.

 :األسئلة

 س/ هذا أخونا يقول: هل يصح أن ُينَسب إل العاملم قوٌل ما نصَّ عليه؟

ص كتاًبا ج/  ب ما يف التلخيص فهمت السؤال؛ يعني أخونا يقول: َمن خلَّ لغريه هل يصح أن ننسم

ص، أم ننسبها لصاحب األصل؟  للملخِّ
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نقول: األصل أنه ُينَسب لصاحب األصل إال بعض امللخصني، ومنه املثال الذي أورده املصنف وهو 

ص وُيبدي آراءه، ولغته  ًصا فحسب، وإنًم كان ُيلخِّ اْلويني يف كتابه ]التلخيص[، فإن اْلويني مل يكن ملخِّ

 واضحة يف التلخيص.

ولذلك فإن الشيخ عبد العظيم الديب له مقارنة يسرية بني التلخيص والربهان، ويف مقدمة املحقق مقارنة 

أوسع بني التلخيص والربهان، وكيف أن هناك اختالًفا بني اختيارات الباقالين أيًضا، وبني اختيارات 

م املحقق لــ]التلخيص[ يف أول ك  تابه.اْلويني، ذكرها مقدِّ

* * * 

 س/ يقول: مل يظهر ِّل وجه القول بتوثيق الصحابة ألهنم عدول، إذ قد يوجد اخلطأ والنسيان من العدل؟

 ال بل هم ثقاٌت وعدوٌل مًعا؛ ألن العدل ُيطَلق بمعنيني: ج/ 

 .بمعنى العدل الثقة 

 .وبمعنى العدل وإن اختلَّ يف رشط الثقة والضبط، بمعنى الضبط للرواية 

ف عن  -رضوان اهلل عليهم- والصحابة وصفهم بالعدالة ُيغني عن النظر يف ضبطهم الرواية؛ ألنه ما ُعرم

-أحٍد منهم أنه أخطأ يف ضبطه إال حرًفا أو حرفني، ويف الغالب أن الصحابة ُيبيِّنوهنا له يف ُقْرب العهد به 

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم

* * * 

 هذا أخونا يقول: ماذا نقول يف كالم املوفَّق مع قول ابن مفلمح؟س/ 

نقول: ابن مفلمح علَّق قال: أين مل أجدهم، وسبقه ابن املوفق قبله، فابن مفلح يرد عىل املوفَّق، ابن ج/ 

 مفلح بعده فهو يرد عىل املوفق، ويرد عىل كالم املتأخرين. 

ن  اخلط. بعض اإلخوان ترى أنا نظري ضعيف لو حُيسِّ
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* * * 

 س/ هذا أخونا يقول: ما حكم أخذ املوظف املسؤول عن املشرتيات مااًل من البائع ليشرتي منه؟

يعني إذا كان يقصد أن املوظف عن املشرتيات يأخذ مااًل من البائع الذي هو صاحب العمل ليشرتي ج/ 

، فاقرتض من البائع مااًل، ثم منه؛ يعني ليشرتي من البائع، نقول: جيوز ذلك؛ ألن أخذه من البائع قرض

اشرتى منه فيجوز ذلك؛ ألن الشخص جيوز له أن يتول طريف العقد إال يف حالتني، تعرفوهنا؟ طبًعا عىل 

 املذهب وهو الصحيح ال شك دلياًل:

 إذا كان العقد مما يلزم فيه التقاُبض كالرصف، فال جيوز فيه توِّل طريف العقد.: اْلالة األول

إذا كان فيه هتمة، وهذا ال هتمة فيه، وال ُيشرتط فيه التقابض فيجوز له أن يقرتض من  :يةاْلالة الثان

 صاحب العمل مااًل، ثم يشرتي هبذا املال من البضاعة املوجودة عنده، ال مانع منها البتة.

* * * 

له بُّشاء املشرتيات من بائع آخر، فهو يشرتط  س/ املراد موظَّف مشرتيات يف رشكة، وهذه الُّشكة توكِّ

 مااًل، مندوب مشرتيات. يشرتي منه ما يشرتي، يشرتط عليه أن ُيعطيهعىل هذا البائع اآلخر، حتى 

ق بني اثنني:ج/   وضحت املسألة، عندنا مسألة: جيب أن نفرِّ

 .بني أن يكون نائًبا عن بيت مال املسلمني؛ أي وظيفٍة عامة 

 ب مبيعات، إما أن يكون غريه.وبني من يكون نائًبا عن تاجر؛ إما أن يكون مندو 

: -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-: ال جيوز له أن يأخذ من غريه شيًئا بُّشٍط أو بدون رشط؛ لقول النبي فاألول

لم ُغُلوٌل » لم »فقوله:  «َهَداَيا اْلُعًمَّ فٍة ، ونواب بيت املال، أي وظي-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أي نواب النبي  «اْلُعًمَّ

 حكومية إن صحَّ التعبري أو عامة، بناًء عىل التغريُّ القانوين يف مسميات الوظائف.

لم ُغُلوٌل »قلنا:  والغلول معناه: األخذ من بيت مال املسلمني، فدلَّ عىل أن اهلدايا إنًم هي  «َهَداَيا اْلُعًمَّ

 خاصٌة ملن توظَّف يف مكاٍن عام، انتهينا.
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ًفا، عاماًل، مندوًبا لرجٍل ليس من بيت املسلمني، وإنًم يمثل أن يكون ا: اْلالة الثانية ملرء نائًبا، وكياًل، موظَّ

 شخصه، فهذا الرجل نقول: هو وكيل، هل جيوز له أن يأخذ مااًل عند الُّشاء أو عند البيع؟ 

 .عند الُّشاء: إذا أراد أن يشرتي للمنشأة التي هو يعمل فيها فيقول: سأشرتي منك يف مقابل كذا 

 .عند البيع: سأبيع لك يف مقابل كذا 

 نقول: إن هلا ثالث حاالت:

أن يكون صاحب العمل قد منعه منًعا رصحًيا، فحينئٍذ ال جيوز له ذلك، ال لكوهنا غلواًل، : اْلالة األول

 وإنًم لكوهنا إخالٌل باألمانة.

يَن آَمنُوا َأْوُفوا بالعقد؛ أن يكون قد أذمن له، قال: خذ، طبًعا إخالاًل باألمانة و: اْلالة الثانية َا الَّذم ﴿َيا َأهيُّ

 .[1]املائدة:بماْلُعُقودم﴾

ا، من أشهر الصور: الذي يعمل يف : اْلالة الثانية أن يكون قد أذن له مطلًقا، فحينئٍذ جيوز، وهذا كثري جدًّ

من املوظفني بأي اسٍم هلا، سواًء مطعم وصاحب املطعم يقول للعامل: جيوز لك أن تأخذ اهلدية التي تأتيك 

 سميتها بقشيًشا أو غريه، سمها ما شئت، فهذا أذمن له أن يأخذ مع أنه باع واشرتى فأذمن له، هذه اْلالة الثانية.

 أن يكون مل يأذن ومل يمنع وإنًم سكت، فنقول: إذا سكت فله حالتان كذلك:: اْلالة الثالثة

ال غشٌّ يف السعر، أو يف املواصفات، أو يف الوقت، أو يف اْلودة، أو يف أن يكون يف أخذه املاْلالة األول: 

 غري ذلك.

 .يف السعر: يقول: أشرتي منك بعُّشة وغريك يبيع بتسعة أو أقل 

 .يف املواصفات: واضح 
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  ،يف الوقت: ينقطع الوقت، أكثر وقته يذهب هلذا الذي أعطاه، والثاين ال ُيعطيه من وقته يشء

 وهكذا.

ا، فحينئٍذ يكون قد رضَّ صاحبه فال جيوز له ذلك، فيكون من باب الغش وال  فنقول: حينئٍذ يكون فيه غشًّ

 عىل املؤمن ميثاق الوفاء بالعهد واألمانة. -عزَّ َوَجلَّ -شك، وقد أخذ اهلل 

 ا حالتان:إذا مل يكن فيها غش، ومل يكن قبل ذلك قد أذمن له أو منعه، فنقول أيًضا: هلاْلالة الثانية: 

 : أن ُيعَطى من غري طلب.اْلالة األول

 : أن يطلب.والثانية

 فإن ُأعطي من غري طلب جاز؛ ألن األصل اْلواز، وهو مل يُغش، ومل يأتم يف العقد ما يمنع، فحينئٍذ جيوز.

يقول: سأشرتي منك عىل أن ُتعطيني كذا، فالغالب: أنه ال  -وهذه هي صورة املسألة معنا-أما إن طلب 

يطلب إال وُيزاد يف السعر؛ ألنه سيأخذ نسبًة، فأنا أقول: الغالب، فحني ذاك ما دام من هذه اهليئة فإنه ال 

 جيوز.

وأما إن كان هو السعر السوق، وليس فيه فهو حمتمل، ال أقول: جائز وليس بجائز، لكنه حمتمل حيتاج إل 

ل، لكن إذا كان بُّشٍط منه ففيها إشكال، أما بكان بُّش  ط وبرضا فانتهينا أهنا جائزة.تأمُّ

* * * 

ال جيوز بيع املحىلَّ بجنس حليته قواًل واحًدا، وبنقٍد آخر روايته، "س/ هذا أخونا يقول: قال ابن رجب: 

 ، قال: ما املقصود بجواز بيع املحىلَّ بالعَرض؟"وجيوز بيعه عرًضا روايًة واحدة
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لنا: عَرض فُيقابله النقد، والنقد هو الذهب والفضة، عندنا العَرض ُيقابله ما ُيسمى بالنقد، إذا قج/ 

 انتهينا. إذن إذا ُأطلمق العرض يف مقابل النقد: فهو كل ما ليس ذهًبا وال فضة، فُيسمى عرًضا.

 : هو الذهب والفضة.النقد

؟   ما معنى املحىلَّ

: هو أن ُيباع يشًء فيه ذهٌب مشوٌب خملوٌط بالذهب؛  املحىلَّ

 كل املشعَّب، فُينَحت وجُيَعل فيه.إما أن يكون عىل ش 

  أو عىل شكل املربوط مثلًم جاء يف حديث زيد بن أرقم أنه باع عقًدا فيه ذهٌب، فنهى الصحابة

 معاوية وغريه عن بيعه حتى ُيفَصل الذهب عن العقد نفسه.

؛ يعني أنه ُيباع االثنان ذهٌب مع غريه، فال جيوز بيع الذهب مع غريه  بذهٍب، وهذا معنى فهذا بيع املحىلَّ

 قوله: بيع املحىلَّ بجنس حليته ال جيوز قواًل واحًدا.

 : لو أن هناك إناًء فيه ذهٌب أو فيه فضٌة وُيمكن استخالصها: أعطيك بعض األمثلة: من أمثلة املحىلَّ 

 .فال جيوز بيع هذا اإلناء بالذهب إن كان حمىلًّ بذهب 

 .ة  وال جيوز بيعه بفضٍة إن كان حمىلًّ بفضَّ

 ألن هذا من جنس املحىلَّ به قواًل واحًدا.

 العقمد، َمن كان عنده عقٌد وهذا العقد فيه حجارٌة:مثاٌل آخر عندهم: 

 .إما من أملاس 

 .أو من الزجاج هذا كرستال 
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ُيعَرف مقدار الذهب فال جيوز بيعه بالذهب، ملاذا؟ ألنه حمىلًّ به، خملوط، مشرتك، فيه ذهٌب وزجاج، فال 

فحينئٍذ ال جيوز، فيكون شبيًها  "أن عدم العلم بالتًمُثل كالعلم بالتفاُضل"لُيباع بالذهب، وعندنا قاعدة: 

 بُمدِّ ُعجوٍة ودرهم بدرمهني، نفس الفكرة، هي نفس الفكرة، َمن رأى هذا.

 إذن هذا بيع املحىلَّ بجنس حليته قواًل واحًدا ال جيوز.

 : "آخر روايتنيوبنقٍد "قال: 

ة جيوز. ضَّ  إناٌء حمىلَّ بالذهب تبيعه بفم

َلٌق من ذهب، فيه حلقٌة من ذهب، وحلقٌة من حديد، هل  عقٌد من حديد وفيه أجزاٌء من ذهب، فيه حم

 جيوز بيعه بالفضة أم ال؟ هذا الذي هو بنقٍد آخر، فيه رويتان: 

 .قيل: جيوز 

 .وقيل: إنه ال جيوز 

الوزنية هنا ال أثر هلا؛ ألن التًمثل إنًم يكون فيًم كان من جنٍس واحد، وأما إن والصحيح أنه ال جيوز، و

 كان من جنسني فال ُيشرتط فيه التًمثل.

جيوز أن تبيعه بأي عَرٍض آخر، تبيعه بكأٍس، بغنٍم، تبيعه بسيارٍة فتجعل  "وجيوز بيعه بعَرضٍ "قال: 

 الثمن شيًئا آخر غري الذهب والفضة جيوز.

ا وليس فيها أي إشكال.واملسألة   واضحة جدًّ

* * * 

 هل حُيَمل عىل عموم الصحابة أم ال؟ "كانوا يكرهون التًمئم من القرآن وغريه"س/ قال: قول إبراهيم: 

 ال هو ِحله السلف مثل اإلمام أِحد عىل التفريق بني حالني: ج/ 

 .بني حال ما كان قبل نزول البالء 
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 .وما يكون بعد نزول البالء 

أما قبل نزول البالء فإنه مكروه، وهذا الذي حُيَمل عليه عمل الصحابة مجيًعا، وما ُنقمل عن بعض فقال: 

َ اهلُل َعنَْها-الصحابة؛ كعائشة 
َ اهللُ َعنْهُ -وغريها، وابن عمر  -َريضم

فهو حمموٌل عىل أن الرقية أو  -َريضم

له  أبو يعىل يف كتاب ]الطب[ هبذا التفصيل الذي التميمة تكون بعد نزول البالء، نقل كالم اإلمام أِحد وفصَّ

ذكرت لك، فهو حممول عىل أهنم كانوا يكرهون التًمئم؛ أي قبل نزول البالء، حمموٌل عىل ما قبل نزول 

 البالء، وأما ما بعده فهو الذي فيه الرخصة، هذا عندهم، طبًعا فيه الرخصة عىل اخلالف.

* * * 

وبارك عىل نبينا حممد، هذا السؤال الطويل لعل أخانا الفاضل ُيعيد انتهت األسئلة، وصلَّ اهلل وسلَّم 

 صياغته.

 


